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EFFECT OF ADDITION THE MODIFIED PORANG 

FLOUR (Amorphophallus oncophyllus) AS EMULSIFIER 

ON THE PHYSICAL AND ORGANOLEPTIC QUALITY 

OF PROCESSED CHEESE 

Andika Budi Prasetya
1
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2
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2 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to find out the best treatment 

of addition the modified porang flour on the physical and 

organoleptic quality of processed cheese. The method 

experiment used completely randomized design (CRD), 5 

treatments and 3 replications. The treatments were 0.1 %, 0.2 

%, 0.3 %, and 0.4 % porang flour. The results of this research 

were the addition of porang flour gave highly significant effect 

(P<0.01) on the intensity of brightness (L), redness (a), and 

colour, but didn’t give significantly difference effect (P>0.05) 

on the texture, intensity of yellowness (b) and aroma of 

processed cheese. The conclusion of this research was the 

treatment addition a modified porang flour 0.2 % (P2) was the 

best treatment that produces processed cheese with texture 

52.48 mm/g/sec, the intensity of brightness (L) 80.07 %, 

redness (a) 1.77 %, yellowness (b) 23.57 % , colour 3.47 and 

aroma 3.2. 

 

 

Key words : processed cheese, porang flour, physical quality, 

organoleptic quality. 
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RINGKASAN 

Penelitian ini dilaksanakan bulan Maret sampai bulan 

Mei 2013 di Rumah Yoghurt Kecamatan Junrejo, Kota Batu 

untuk pembuatan keju. Pengambilan data dilaksanakan di 

Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya untuk pengujian 

tekstur dan intensitas warna, Laboratorium Organoleptik 

bagian Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang untuk pengujian organoleptik. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penambahan tepung porang modifikasi terhadap 

kualitas fisik dan organoleptik keju olahan. Manfaat penelitian 

ini adalah bahan informasi bagi masyarakat dan pihak industri 

pangan yang terkait dalam pengolahan pangan, khususnya 

pada pengolahan keju dan bahan pertimbangan untuk 

penelitian lebih lanjut yang terkait dalam pembuatan keju 

olahan. 

Materi penelitian adalah keju Gouda, susu segar, 

tepung porang modifikasi, tepung tapioka, rennet, asam sitrat 

dan garam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

yang terdiri dari 5 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan yang 

dicobakan dalam penelitian ialah (P0) tanpa penambahan 

tepung porang modifikasi, (P1); (P2); (P3); dan (P4) 

penambahan tepung porang modifikasi dengan konsentrasi 0,1 
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%; 0,2 %; 0,3 %; dan 0,4 %. Variabel yang diamati meliputi 

tekstur, intensitas warna (L, a, b), organoleptik warna dan 

aroma. Data yang diperoleh dari keempat pengujian tersebut 

dianalisis dengan analisis ragam. Apabila diperoleh hasil yang 

berbeda, maka dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil 

(BNT). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

tepung porang modifikasi tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap tekstur dengan hasil berkisar antara 51,18-52,52 

mm/g/detik dan intensitas kekuningan (b) berkisar antara 

25,03-22,97 %, tetapi berpengaruh sangat nyata (P<0,01) 

terhadap intensitas kecerahan (L) dengan hasil berkisar antara 

77,50-81,13 %, intensitas kemerahan (a) berkisar antara 1,83-

0,60 %, organoleptik warna berkisar antara 2,20 (agak putih) 

sampai 4,20 (kuning muda) dan aroma berkisar antara 3,00 

(aroma keju kuat) sampai 3,80 (aroma keju sangat kuat) keju 

olahan. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah penggunaan 

tepung porang modifikasi dengan konsentrasi yang berbeda 

dapat meningkatkan kualitas tekstur keju olahan, tetapi tidak 

memberikan kualitas yang baik terhadap intensitas warna, 

organoleptik warna dan aroma keju olahan. Penggunaan 

tepung porang modifikasi yang terbaik pada keju olahan 

adalah (P2) perlakuan penambahan tepung porang modifikasi 

0,2 % dengan nilai tekstur 52,48 mm/g/detik, intensitas 

kecerahan (L) 80,07 %, intensitas kemerahan (a) 1,77 %, 

intensitas kekuningan (b) 23,57 %, organoleptik warna 3,47 

dan aroma 3,2. Saran untuk penelitian ini adalah untuk 

menghasilkan keju olahan dengan kualitas fisik dan 

organoleptik sebaiknya menggunakan tepung porang bersama 

dengan pengemulsi lain yang dapat digunakan dalam 

pembuatan keju olahan. 
 

Kata kunci : keju olahan, tepung porang, kualitas fisik, 

kualitas organoleptik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Keju adalah makanan padat yang dapat dibuat dari 

susu sapi, kambing, domba dan mamalia lainnya yang telah 

digumpalkan. Terdapat ribuan jenis keju yang diproduksi di 

seluruh dunia. Keju memiliki jenis dan rasa yang berbeda-

beda, tergantung susu yang digunakan, lama fermentasi dan 

jenis jamur atau bakteri yang dipakai (Fox, Guinee, Logan, 

and McSweeney, 2000). 

Menurut Kapoor and Metzgel (2008), 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, buah, sayur atau daging. 

Bahan pengemulsi yang biasa digunakan dalam 

pembuatan keju olahan adalah NaH2PO4, Na2HPO4, Na3PO4, 

NaPO3, Na4P2O7, Na2H2P2O7, kalium, kalsium atau natrium 

sitrat (Na3C6H5O7), natrium tartrat (Na2C4H4O6), atau natrium 

kalium tartrat (Fox, McSweeny, Logan, and Guinee, 2003). 

Porang (Amorphophallus oncophyllus) merupakan 

jenis tanaman umbi yang mempunyai potensi dan prospek 

untuk dikembangkan di Indonesia. Selain mudah didapatkan, 

porang menghasilkan karbohidrat dan memiliki produktivitas 

tinggi. Manfaat porang sangat banyak terutama dalam industri 

obat dan suplemen makanan, hal ini terutama karena sifat 

http://id.wikipedia.org/wiki/Umbi
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbohidrat
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kimia tepung porang sebagai pengental (thickening agent), 

gelling agent dan pengikat air (Saha and Bhattacharya, 2010). 

Kandungan glukomannan dalam tepung porang 

memiliki karakteristik unik yaitu berbentuk gel yang sangat 

kental serta memiliki kemampuan mengikat air (Pradipta, 

Pradipta, dan Mawarni, 2012). Sifat umum dari glukomanan 

adalah sangat larut dalam air dingin maupun panas dan 

membentuk sol kental dalam 20-30 menit, dapat berinteraksi 

dengan pati, sinergis dengan kappa karagenan, gum xanthan 

dan stabil pada pH rendah (Anonymous, 2000). 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan 

penelitian tentang pengaruh penambahan tepung porang 

modifikasi sebagai bahan pengemulsiterhadap kualitas fisik 

dan organoleptik keju olahan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah 

pengaruh penambahan tepung porang modifikasi dengan 

konsentrasi yang berbeda ditinjau dari kualitas fisik dan 

organoleptik keju olahan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penambahan tepung porang modifikasi terhadap 

kualitas fisik dan organoleptik keju olahan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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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. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Keju olahan adalah keju yang dibuat dari campuran 

keju segar dan keju tua ditambah dengan bahan pengemulsi, 

garam dan bahan tambahan lain yang dipanaskan sehingga 

membentuk adonan yang homogen. 

Keju olahan yang diproses tanpa penambahan bahan 

pengemulsi memiliki kualitas fisik dan kualitas organoleptik 

yang rendah, sehingga perlu ditambahkan bahan pengemulsi 

agar kualitas fisik dan kualitas organoleptik keju olahan tetap 

tinggi. Menurut Purna, Pollard, and Metzger (2006), 

pengemulsi berperan penting untuk melindungi pemisahan 

protein dan lemak dengan mengurangi kecenderungan 

gelembung-gelembung lemak kecil untuk menempel pada 

permukaan protein dalam cairan keju. 

Salah satu bahan pengemulsi yang dapat ditambahkan 

dalam proses pembuatan keju olahan adalah tepung porang. 

Tepung porang memiliki zat glukomannan yang berfungsi 

sebagai pengemulsi yang dapat larut dalam air, tidak 

mengandung kalori, bebas gelatin dan tidak menambahkan 

rasa asli pada makanan. 

Penambahan tepung porang modifikasi yang 

digunakan dalam keju olahan diharapkan berfungsi sebagai 

bahan pengemulsi yang mampu mengikat bahan-bahan dan 

menstabilkan ikatan molekul protein dan lemak, sehingga 
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meningkatkan kualitas fisik dan kualitas organoleptik keju 

olahan. Skema kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema kerangka pikir 

 

1.6 Hipotesis Penelitian 

Penambahan tepung porang modifikasi pada proses 

pengolahan keju olahan dapat memperbaiki mutu keju olahan. 

Keju segar + keju tua 

Pengemulsi 

Pemanasan 

pemisahan antara gel 

protein cair dan lemak 

cair 

mencegah pemisahan lemak 

dan protein, mengubah globula 

lemak menjadi lebih kecil, 

mengikat air 

Glukomanan 

 Tepung 

porang 

Sifat glukomanan: 

Gelling agent, tidak 

mengandung kalori, 

tidak menambah 

rasa asli pada 

makanan. 

 

Keju olahan 

Nilai tekstur, intensitas warna 

dan organoleptik 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Keju 

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 (Law and Tamime, 2010). 

Keju adalah salah satu produk olahan susu yang mempunyai 

kandungan protein cukup tinggi. Produksi keju di Indonesia 

dirasakan masih kurang, hal ini terlihat dari sebagian besar 

keju di Indonesia yang ternyata merupakan produk impor. 

Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan produk olahan 

susu ini, agar produk keju yang dihasilkan dapat diterima 

konsumen (Dewi, 2007). 

Menurut Radiati (2010), keju adalah salah satu produk 

olahan susu yang banyak mengandung komponen bioaktif 

yang mempunyai kandungan protein cukup tinggi. Keju 

merupakan protein susu yang digumpalkan dimana 

penggumpalan ini terjadi karena adanya enzim rennet (atau 

enzim lain yang cocok) atau melalui fermentasi asam laktat. 

Komponen-komponen yang menyusun keju adalah lemak, air, 

protein, laktosa kalsium dan fosfor, dimana komposisinya 

tergantung pada jenis keju. 

2.2 Keju Olahan 

Menurut Kapoor and Metzger (2008), keju olahan 

atau biasa disebut dengan Process cheese merupakan keju 

yang dibuat dengan mencampur keju alami dan menggunakan 

garam pengemulsi serta bahan-bahan baik dari hasil susu 
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maupun non susu yang diolah menggunakan perlakuan 

pemanasan dan pencampuran yang kontinyu untuk 

membentuk produk yang homogen dan memiliki ketahanan 

produk yang lama. Sorensen (2001) menambahkan bahwa, 

keju olahan merupakan salah satu produk terkenal di dunia 

hasil pengembangan keju yang dapat digunakan sebagai bahan 

dalam berbagai jenis makanan olahan. 

Menurut Tamime (2011), 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. Dewi (2007) 

menambahkan bahwa, keju olahan ditandai dengan badan 

yang kompak, tekstur yang lembut dan bebas dari lubang-

lubang gas. Keju olahan dapat diiris tanpa meremas atau 

melekat, dan dengan pemanasan akan mencair secara seragam 

dan lembut, tanpa pemisahan antara fase lemak dan fase 

protein. 

Menurut Chambre and Daurelles (2000), keuntungan 

membuat keju olahan antara lain produk yang distabilkan 

dengan pemanasan menjadi tahan lama dan dapat dipasarkan 

pada cuaca yang panas, produk mempunyai rasa yang lembut, 

produk memiliki nilai gizi yang tinggi karena bahan bakunya 

berasal dari susu, produk dapat dibuat menjadi berbagai 

bentuk, kegunaan, dan aroma, produk dapat dikonsumsi setiap 

saat. 

 

2.3 Bahan-Bahan Pembuatan Keju Olahan 

2.3.1 Keju Gouda 

Keju Gouda merupakan keju yang berasal dari 

Belanda yang terbuat dari susu sapi yang memiliki ciri 
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berwarna kuning dengan tekstur agak keras dan pada bagian 

dalam ada sedikit lubang kecil. Keju Gouda mengalami proses 

penggaraman dan dilapisi oleh lapisan lilin atau plastik serta 

disimpan selama 2-3 bulan dan dapat di perpanjang selama 2 

tahun  (Anonim, 2007). Keju Gouda bila di perpanjang masa 

simpannya bisa menjadi keju yang sangat keras dengan kadar 

air < 26 % (Winarno, 2008). Persyaratan minimum keju 

Gouda adalah kadar lemak minimum 45 %, kadar air 

maksimum 43 %, kadar protein 2-7 %, nilai Aw 0,95, pH 5-

5,6 (Anonim, 2007). 

2.3.2 Tepung Porang 

Porang (Amorphophallus oncophyllus) merupakan 

jenis tanaman umbi yang mempunyai potensi dan prospek 

untuk dikembangkan di Indonesia. Selain mudah didapatkan, 

tanaman ini juga mampu menghasilkan karbohidrat dan 

tingkatan panen tinggi. Cita rasanya netral, sehingga mudah 

dikombinasikan dengan beragam bahan sebagai bahan baku 

kue tradisional dan modern (Sumarwoto, 2005). Kandungan 

glukomanan dalam tepung porang memiliki karakteristik unik 

yaitu memiliki berat molekul tinggi, kental, larut dalam air dan 

membentuk gel, tetap stabil dalam air panas (Dave and 

McCarthy, 1997). 

Porang (Amorphophallus oncophillus) adalah 

golongan Araceae asli Indonesia yang banyak tumbuh secara 

liar di hutan-hutan pulau Jawa, sehingga di Jepang dikenal 

sebagai “Jawa Mukago Konyaku”. Porang merupakan 

tumbuhan semak (herba) dengan umbi di dalam tanah. Porang 

banyak tumbuh di hutan karena hanya memerlukan penyinaran 

matahari 50-60 % sehingga sangat cocok untuk tanaman di 

http://id.wikipedia.org/wiki/Umbi
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbohidrat
http://id.wikipedia.org/wiki/Kue
http://id.wikipedia.org/wiki/Tradisional
http://id.wikipedia.org/wiki/Modern
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bawah naungan (Sumarwoto, 2005). Klasifikasi porang dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel  1. Klasifikasi Porang 

Kerajaan: Plantae 

Ordo: Alismatales  

Famili: Araceae  

Subfamili: Aroideae  

Bangsa: Thomsonieae  

Genus: Amorphophallus  

Spesies: A. konjac 

Sumber : Sumarwoto, 2005 

Tepung porang merupakan serat soluble yang paling 

kental yang ada di alam, yang memiliki kekuatan pengental 

10x lebih besar daripada kanji tepung jagung. Tepung porang 

mengentalkan dengan kelembutan satin, penampakan luar 

yang mengkilap dan fungsinya mirip dengan pektin. Tepung 

ini tidak menambahkan rasa pada rasa asli makanan dan terdiri 

dari sebagian besar polisakarida hidrokoloid, glukomanan 

(Anonim, 2005). 

Menurut Tatirat, Charunuch, Kerr and Charoenrein 

(2013), glukomanan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan 

karena rendah kalori dan tanpa lemak, namun daya serap air 

yang tinggi dapat membatasi penggunaannya dalam makanan. 

Glukomanan sering digunakan dalam industri farmasi karena 

memiliki viskositas dan berat molekul yang tinggi, sehingga 

saat digunakan sebagai suplemen, efektif menurunkan kadar 

lemak darah, menstabilkan tekanan darah sistolik dan gula 

darah (Vuksan, Vidgen, Jenkins and Thompson, 1999). 

Komposisi kimia umbi segar dan tepung porang dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://id.wikipedia.org/wiki/Alismatales
http://id.wikipedia.org/wiki/Araceae
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aroideae&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomsonieae&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Amorphophallus&action=edit&redlink=1
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Tabel 2. Komposisi kimia umbi segar dan tepung porang 

Analisis Kandungan per 100 g contoh (bobot basah) 

Umbi segar (%) Tepung (%)
 

Glukomannan 

Kalsium 

Oksalat 

Pati 

Protein 

Lemak 

Serat berat 

Kalsium 

Oksalat 

Abu 

Logam berat 

(Cu)  

3,58 

 

83,3 

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 

Menurut Anonim (2006
a
), tepung porang mempunyai 

karakteristik sebagai berikut: 

1. Kelarutan tinggi baik dalam air panas maupun dingin 

dan membentuk sol yang viscous. 

2. Dapat membentuk gel dengan alkali ringan, kappa 

karagenan dan gum xanthan. 

3. Membentuk gel yang stabil terhadap panas. 

4. Dapat berinteraksi dengan pati, bersifat sinergis 

dengan kappa karagenan, gum xanthan, “locust bean 

gum” dan stabil pada pH rendah. 

2.3.3 Enzim Rennet 

Rennet ialah ekstrak abomasum anak sapi yang belum 

disapih atau mamalia lainnya, sedangkan rennin adalah enzim 

yang terdapat dalam rennet. Rennin termasuk enzim protease 

asam, yaitu enzim yang mempunyai sisi aktif pada dua gugus 
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karboksil. Rennin stabil pada pH 5,3 – 6,3 dan pada pH 2 

kestabilannya sangat rendah, sedangkan pepsin stabil pada pH 

5 – 5,5 dan aktif pada pH 1 – 4 (Anonim, 2010). Pembentukan 

curd dalam pembuatan keju berlangsung dalam 2 tahap : tahap 

pertama berlangsung reaksi enzimatis yaitu setelah pH susu 

diturunkan sampai titik isoelektriknya, maka kasein akan 

terpresipitasi menjadi parakaseinat. Tahap kedua terjadi reaksi 

non-enzimatis, yaitu parakasein digumpalkan oleh proses 

pemanasan dengan adanya ion kalsium dalam susu (Susrini, 

2003). 

2.3.4 Garam 

Menurut Anonim (2004), penambahan garam dalam 

keju bertujuan untuk menumbuhkan proses sineresis lebih 

lanjut, memperlambatkan pembentukan asam, meningkatkan 

flavor dan mengontrol kematangan dari keju serta memberikan 

rasa asin. Hutagalung (2008) menambahkan bahwa, dalam 

pembuatan keju dilakukan pemberian garam (penggaraman) 

dengan tujuan untuk menghambat pertumbuhan dan aktivitas 

mikroorgansime termasuk mikroba patogen sehingga dapat 

meningkatkan keamanan produk keju, mempengaruhi sineresis 

curd agar whey dapat terpisah dengan sempurna, 

menyebabkan perubahan pada protein keju yang 

mempengaruhi tekstur keju. 

2.3.5 Asam Sitrat 

Asam sitrat merupakan senyawa intermediet dari asam 

organik yang berbentuk kristal atau serbuk putih. Asam sitrat 

ini mudah larut dalam air, spiritus dan ethanol, tidak berbau, 

rasanya sangat asam, serta jika dipanaskan akan meleleh 

kemudian terurai yang selanjutnya terbakar sampai menjadi 
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arang (Anonim, 2005). Asam sitrat mempunyai rumus kimia 

C6H8O7, dengan bobot molekul 192,13, titik leleh pada suhu 

153 
o
C dan temperatur penguraian thermal pada 175 

o
C, bila 

mengenai kulit dan mata mempunyai dampak yang akut yaitu 

iritasi dan tidak menunjukan dampak yang kronis (Anonim, 

2006
b
). 

Asam sitrat berfungsi sebagai pengawet pada keju dan 

sirup, meningkatkan rasa asam (mengatur tingkat keasaman) 

pada berbagai pengolahan makanan (Anonim, 2005), serta 

digunakan untuk mengendalikan pH larutan karena sifatnya 

sebagai pelarut penyangga (buffer) (Anonim, 2006
b
). 

2.4 Bahan Pengemulsi 

Keju yang menggunakan bahan pengemulsi trinatrium 

sitrat mempunyai pH lebih tinggi, dengan total asam tertitrasi 

lebih rendah daripada keju dengan bahan pengemulsi 

dinatrium hidro fosfat, bahan pengemulsi mempengaruhi kadar 

protein keju, sedangkan interaksi antara jenis koagulan dan 

jenis bahan pengemulsi mempengaruhi tekstur objektif 

(Radiati, 2010). Pengaruh pemanasan dan pengadukan, protein 

yang berinteraksi dengan bahan pengemulsi menghasilkan 

jaringan protein keju yang seragam dan termodifikasi, 

sehingga hanya mempunyai sedikit ikatan yang lemah. 

Penambahan pengemulsi dapat memberi efek negatif terhadap 

warna keju olahan. Penambahan pengemulsi yang berlebihan 

menyebabkan warna asli keju memudar (Tamime, 2011). 

2.5 Parameter Kualitas Keju Olahan  

2.5.1 Tekstur 

Salah satu parameter yang utama bagi keju adalah 

tekstur. Berbagai istilah yang berbeda digunakan untuk 
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mendeskripsikan tekstur keju. Menurut Kapoor and Metzger 

(2008), karakteristik tekstur pada keju olahan meliputi 

kekerasan, daya patah, kekenyalan dan daya lengket. 

Kekerasan (firmness) merupakan kemampuan keju dalam 

lingkungan bersuhu rendah untuk tidak berubah bentuk ketika 

mengalami perlakuan tekanan. Daya patah (fracturability) 

adalah kecenderungan keju olahan untuk patah ketika 

dipotong. Kekenyalan adalah kecenderungan keju olahan 

untuk kembali ke bentuk aslinya setelah mengalami perlakuan 

tekanan. Daya lengket adalah kecenderungan keju olahan 

untuk mempertahankan homogenitas bahan-bahan pengisi. 

Hort and Grys (2001) menjelaskan bahwa, kekerasan 

(firmness) yaitu gaya yang dibutuhkan untuk menekan keju 

dengan menggunakan jari tangan. Pnetrometer merupakan 

salah satu contoh alat yang digunakan dalam pengukuran 

tekstur secara empirik. Tes pnetrometer adalah tes kompresi. 

Dalam tes ini, sebuah beban berbentuk kerucut dijatuhkan dari 

ketinggian tertentu keatas produk. Kedalaman penetrasi 

kerucut tersebut diukur untuk mendapatkan data yang 

selanjutnya dihitung untuk mendapatkan nilai tekstur produk 

(Gunasekaran and Ak, 2003). 

2.5.2 Intensitas Warna 

Shumaker and Wendorff (1998) menjelaskan bahwa, 

efek pengolahan suhu, jenis dan jumlah pengemulsi, jumlah 

garam dan keju natural, dan jenis pewarna yang digunakan 

dalam proses pencampuran keju menyebabkan terjadinya 

peningkatan warna merah muda pada keju olahan yang 

dihasilkan. Menurut Gunasekaran and Ak (2003), pengukuran 

warna keju dapat menggunakan colour reader, parameter yang 

diamati adalah kecerahan (L), intensitas warna merah (a) dan 
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intensitas warna kuning (b). Nilai kecerahan (L) dinyatakan 

dengan kisaran 0-100, dimana nilai 0 menyatakan warna hitam 

dan nilai 100 menyatakan warna putih. Nilai a dan b 

mempunyai kisaran -100 hingga +100, untuk nilai a 

menyatakan warna hijau, +a menyatakan warna merah, 

sedangkan b menyatakan warna biru dan +b menyatakan 

warna kuning. Yuwono dan Susanto (1998) menambahkan 

bahwa, dalam pengujian intensitas warna, warna sampel 

diukur dengan dengan alat ACS Datacolor Chroma Sensor 3 

yang mengukur spektrum sinar dengan cara merefleksikan dan 

mengkonversinya ke set koordinat seperti L, a, dan b. 

Koordinat-koordinat tersebut menunjukkan sistem tiga 

dimensi yang mengandung semua warna. Nilai L mewakili 

lightness, yaitu 0 untuk hitam dan 100 untuk putih, axis a 

menunjukkan intensitas warna merah (+) atau hijau (-), axis b 

menunjukkan intensitas warna kuning (+) atau biru (-).  

2.5.3 Sifat Organoleptik 

Tekstur keju didefinisikan sebagai gabungan sifat-sifat 

organoleptik yang dihasilkan dari kombinasi bahan-bahan fisik 

dan hal tersebut dapat dilihat melalui penglihatan, sentuhan 

dan pendengaran (Fox et al., 2000). Uji organoleptik mengacu 

pada kumpulan teknik untuk membedakan antara karakteristik 

organoleptik dari berbagai keju dan untuk menentukan 

kuantitatif keterangan dari semua perbedaan yang dapat 

diidentifikasi. Karakteristik organoleptik didefinisikan dalam 

kosakata yang disepakati oleh panelis terlatih. Setiap atribut 

memiliki skala kuantitatif yang akan diolah dan dianalisis 

(Law and Tamime, 2010). 

 Warna merupakan salah satu faktor penentu mutu 

produk, baik tidaknya cara pencampuran atau pengolahan 
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ditandai dengan adanya warna yang beragam. Ada 5penyebab 

warna suatu bahan, yaitu : pigmen yang secara alami terdapat 

pada bahan pangan, reaksi karamelisasi, reaksi Maillard, 

oksidasi dan penambahan zat pewarna alami atau buatan 

(Winarno, 1997). Menurut Winarno (2008), bau-bauan dapat 

dikenali bila berbentuk uap dan molekul-molekul komponen 

bau tersebut harus sempat menyentuh silia sel olfaktori dan 

diteruskan ke otak dalam bentuk impuls listrik oleh ujung-

ujung saraf olfaktori.  

Lemak dalam susu merupakan salah satu komponen 

yang bertanggung jawab terhadap cita rasadan tekstur keju. 

Aroma dari keju terutama dihasilkan oleh-oleh senyawa volatil 

yang dihasilkan dari hidrolis lemak dan laktat. Hidrolis lemak 

akan menghasilkan asam butirat, asam kaproat, asam kaprilat, 

asam kaprat, asam laktat, asam asetat, asam sormat, diasetil, 

asetildehid, etanol dan propionat yang mempengaruhi warna 

keju (Fox et al., 2000). 
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BAB III 

 MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan bulan Maret sampai bulan 

Mei 2013 di Rumah Yoghurt Kecamatan Junrejo, Kota Batu 

untuk pembuatan keju. Pengambilan data dilaksanakan di 

Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya untuk pengujian 

tekstur dan intensitas warna, Laboratorium Organoleptik 

bagian Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang untuk pengujian organoleptik. 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi : keju Gouda, susu segar, tepung porang, tepung 

tapioka, rennet, asam sitrat dan garam. 

3.2.2 Peralatan Penelitian 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kompor gas, penangas air, baskom, thermometer, pipet volum 

(Iwaki Pyrex, Japan), gelas ukur (Brand, Jerman), pengaduk, 

timbangan analitik (Ohaus BC Series, Swiss), timbangan 

digital (Camry, China), dan blender (National), pnetrometer 

PNR 6, colour reader CR 10 (Minolta, Osaka Japan). 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 

dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 

perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuannya adalah : 

P0 : tanpa penambahan tepung porang modifikasi 

P1 : penambahan tepung porang modifikasi 0,1 % dari bobot 

keju segar 

P2 : penambahan tepung porang modifikasi 0,2 % dari bobot 

keju segar 

P3 : penambahan tepung porang modifikasi 0,3 % dari bobot    

keju segar 

P4 : penambahan tepung porang modifikasi 0,4 % dari bobot 

keju segar 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah: 

1. Pengujian tekstur, menurut prosedur (Kartika, 

Guritno, Purwadi dan Ismoyowati, 1992).  

2. Pengujian intensitas warna, menurut prosedur 

(Yuwono dan Susanto, 1998). 

3. Pengujian organoleptik, menurut prosedur (Watt, 

Ylimaki, Jeffery dan Elias, 1989). 

4. Penentuan perlakuan terbaik, menurut prosedur 

(Susrini, 2003). 

3.5 Analisa Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 

analisis ragam dan bila terdapat perbedaan, maka dilanjutkan 

dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) (Yitnosumarto, 1993). 
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3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Pembuatan Keju Segar 

 Prosedur pembuatan keju segardalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Susu 10 liter dipasteurisasi pada suhu 72 
o
C selama 15 

detik. 

2. Suhu diturunkan menjadi 36 
o
C dipindahkan ke dalam 

panci. 

3. Ditambahkan asam sitrat 0,05 % dan rennet 0,025 %. 

4. Didiamkan selama ± 15 menit sampai menggumpal 

(curd). 

5. Curd dipotong 1 cm horizontal, diagonal atau vertikal dan 

didiamkan hingga terpisah dengan whey. 

6. Whey dibuang sampai benar-benar terpisah dengan curd. 

7. Curd ditimbang apabila sudah tidak ada whey yang 

tersisa. 
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Gambar 2. Skema pembuatan keju segar (Fox et al., 2000). 

 

 

 

Pasteurisasi pada 72 
o
C selama 15 detik, 

kemudian suhu diturunkan 36 
o
C 

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 

Susu 

 

Keju Segar 



19 
 

3.6.2 Pembuatan Keju Olahan dengan Penambahan 

Konsentrasi Tepung Porang yang Berbeda 

Prosedur pembuatan keju olahan dengan penambahan 

tepung porang adalah sebagai berikut: 

1. Keju segar ditimbang 

2. Ditambahkan tepung tapioka 10 % dari bobot keju segar 

3. Ditambahkan keju gouda 10 % dari bobot keju segar 

4. Ditambahkan garam 0,5 % dari bobot keju segar 

5. Ditambahkan tepung porang modifikasi sesuai perlakuan 

6. Di stretching hingga homogen 

7. Dikemas dalam pencetak dan disimpan dalam freezer 

selama 24 jam 
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Gambar 3. Skema Pengujian Kualitas Fisik dan Organoleptik 

Keju Olahan dengan Perlakuan Berbagai Level 

Penambahan Tepung Porang Modifikasi (Fox et 

al., 2000). 

 

 

 

 

Formula keju olahan: Tepung tapioka 

10 % + keju gouda 10 % + garam 0,5 

% dari bobot keju segar 

Pencampuran dan 

stretching 

Penyimpanan di freezer 

selama 24 jam 

Tepung porang sesuai konsentrasi 

yang dipakai: 

(P0) tanpa penambahan tepung   

        porang modifikasi 

0,1 % (P1) dari bobot keju segar 

0,2 % (P2) dari bobot keju segar 

0,3 % (P3) dari bobot keju segar 

0,4 % (P4) dari bobot keju segar 

 

Keju 

Olahan 

Analisis: 

Tekstur 

Intensitas Warna 

Organoleptik 
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3.7 Batasan Istilah 

 Keju Olahan : Produk keju yang dibuat dengan  

mencampurkan keju segar dan keju 

Gouda, ditambahkan tepung tapioka, 

garam dan tepung porang modifikasi 

sesuai perlakuan. 

 Tepung Porang modifikasi : tepung yang berasal dari  

umbi porang yang telah melalui proses 

perendaman dengan aquades 

kemudian dipanaskan dalam 

microwave pada suhu 100 
o
C selama 5 

menit (sampai mendidih). 

 Tekstur : Nilai kekerasan keju yang dihitung dengan  

melihat kedalaman tekanan cone yang 

diberi beban 50 gram terhadap keju 

olahan yang dipotong dengan ukuran 

1x1x1 cm, yang hasilnya dinyatakan 

dalam satuan  (mm/g/det). 

 Warna : Pengujian dengan colour reader, parameter  

yang diamati adalah kecerahan (L), 

intensitas warna merah (a) dan 

intensitas warna kuning (b). Nilai L 

mewakili lightness, yaitu 0 untuk 

hitam dan 100 untuk putih, axis a 

menunjukkan intensitas warna merah 

(+) atau hijau (-), dan axis b 

menunjukkan intensitas warna kuning 

(+) atau biru (-). 

 Organoleptik : Penilaian dengan menggunakan indera  
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panelis yang dilakukan di 

Laboratorium Organoleptik bagian 

Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan untuk mengukur daya 

penerimaan terhadap produk. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Penambahan Tepung Porang Modifikasi 

terhadap Tekstur Keju Olahan  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian 

tepung porang modifikasi yang berbeda tidak berpengaruh 

(P>0,05) terhadap tekstur keju olahan (Lampiran 5). Rata-rata 

nilai tekstur keju olahan dengan penambahan tepung porang 

modifikasi pada berbagai perlakuan dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata tekstur keju olahan dengan penambahan 

tepung porang modifikasi pada setiap perlakuan 

Perlakuan Rata – rata (mm/g/det) 

P0 52,52 ± 1,31 

P1 52,50 ± 3,07 

P2 52,48 ± 1,96 

P3 51,31 ± 1,69 

P4 51,18 ± 1,92 

 
Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa, 

nilai tekstur semakin rendah seiring penambahan konsentrasi 

tepung porang modifikasi, artinya semakin tinggi konsentrasi 

tepung porang modifikasi yang ditambahkan, daya tembus 

jarum pnetrometer semakin kecil (tekstur keju semakin keras). 

Perlakuan penambahan tepung porang 0,4 % (P4) 

menghasilkan keju dengan tekstur paling keras diantara 

perlakuan yang lainnya. Hal ini diduga terjadi karena 
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kandungan glukomannan dalam tepung porang modifikasi 

dapat mengikat air dan mencegah pemisahan gel lemak 

dengan protein sehingga menciptakan tekstur keju yang lebih 

padat. Menurut Gunasekaran and Ak (2003), selama 

pembuatan keju, faktor umum yang mempengaruhi tekstur 

meliputi kadar air curd, keasaman, bahan-bahan tambahan 

pengisi seperti tepung pada keju olahan. 

Chairunnisa (2007) menambahkan bahwa, bahan 

pengikat air berfungsi untuk menurunkan kadar air dan 

mengakibatkan kenaikan kekerasan pada produk. Menurut 

Gunasekaran and Ak (2003), penambahan bahan pengikat air 

akan meningkatkan tekstur menjadi lebih padat pada jenis keju 

rendah lemak. 

Rataan nilai tekstur keju olahan menunjukkan bahwa, 

perlakuan penambahan tepung porang modifikasi tidak 

berpengaruh nyata. Meskipun demikian, perlakuan P1 

menghasilkan nilai rata – rata tekstur yang paling tinggi 

dibanding dengan perlakuan yang lainnya. Hal ini diduga 

karena tidak adanya pengemulsi pada pembuatan keju olahan 

sehingga bahan-bahan tidak bisa tercampur rata dan 

menghasilkan keju yang lembek. Menurut Tamime (2011), 

keju olahan tanpa penambahan pengemulsi akan memiliki 

tekstur yang mudah hancur atau terlalu lembek, sementara 

keju olahan dengan komposisi pengemulsi yang tepat memiliki 

tekstur kenyal dan warna merata. Fox et al.,(2003) 

menambahkan bahwa, pengolahan keju olahan tanpa 

penambahan pengemulsi akan menyebabkan tekstur tidak 

merata, lembek dan keluar getah minyak pada saat 

pasteurisasi. 

 Penambahan bahan pengikat air akan meningkatkan 

tekstur menjadi lebih padat pada jenis keju rendah lemak. 



25 
 

Kandungan glukomannan yang tinggi menyebabkan tepung 

porang memiliki sifat yang mirip dengan gelatin (Gunasekaran 

and Ak, 2003). Nilai tekstur keju olahan juga dipengaruhi oleh 

kandungan lemak di dalamnya, semakin tinggi kadar lemak 

menyebabkan tekstur semakin lembek dan daya leleh semakin 

tinggi (Law and Tamime, 2010). 

4.2 Pengaruh Penambahan Tepung Porang Modifikasi 

terhadap Intensitas Kecerahan (L) Keju Olahan  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan tepung porang modifikasi dalam pembuatan keju 

olahan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap intensitas 

kecerahan (L) keju olahan. Penambahan tepung porang 

modifikasi yang semakin tinggi menyebabkan intensitas 

kecerahan semakin meningkat, artinya semakin banyak 

penambahan tepung porang modifikasi, maka warna keju 

olahan akan semakin pucat. 

Rata-rata dan uji BNT nilai intensitas kecerahan (L) 

keju olahan pada berbagai perlakuan dapat dilihat pada Tabel 

4. Data dan hasil analisis ragam dapat dilihat pada Lampiran 6. 
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Tabel 4. Rata-rata nilai intensitas kecerahan (L) keju olahan 

dengan penambahan tepung porang modifikasi pada 

setiap perlakuan. 

Perlakuan 
Rata-rata intensitas kecerahan 

(L) 

P0 77,50
a
 ± 0,40 

P1 78,57
a
 ± 0,81 

P2 80,07
b
 ± 0,25 

P3 80,53
b
 ± 0,21 

P4 81,13
b
 ± 1,14 

Keterangan : Superskrip yang berbeda menunjukkan 

perbedaan pengaruh sangat nyata. 

Hasil uji BNT nilai intensitas kecerahan (L) keju 

olahan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh 

diantara perlakuan yang diberikan, hal ini membuktikan 

bahwa, perlakuan penambahan tepung porang modifikasi 

memberikan pengaruh terhadap intensitas kecerahan (L) keju 

olahan yang dihasilkan. 

Keju olahan tanpa penambahan tepung porang 

modifikasi memiliki intensitas kecerahan (L) yaitu 77,50 lebih 

rendah dibandingkan perlakuan yang lainnya, karena keju 

olahan tidak mendapatkan penambahan tepung porang 

modifikasi. Sedangkan pada penambahan tepung porang 

modifikasi 0,4 % (P4) memiliki intensitas kecerahan (L) yang 

tinggi sekitar 81,13. Semakin tinggi konsentrasi tepung porang 

modifikasi yang ditambahkan menyebabkan tingkat kecerahan 

(L) keju olahan menjadi tinggi, maka warna keju akan 

semakin pucat (cenderung berwarna putih). Menurut 

McSweeney (2007), warna keju berkisar antara putih dan 

kuning, salah satu faktor yang mempengaruhi intensitas warna 
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adalah kualitas susu, jenis keju matang, jenis dan jumlah 

pengemulsi yang digunakan. 

Peningkatan nilai intensitas kecerahan (L) dikarenakan 

tepung porang modifikasi memiliki warna putih kecoklatan 

dan apabila tercampur tercampur dengan bahan lain akan 

membentuk gel sehingga menyebabkan keju berwarna putih. 

Menurut Tamime (2011), penambahan pengemulsi dapat 

memberi efek negatif terhadap warna keju olahan, 

penambahan pengemulsi yang berlebihan menyebabkan warna 

asli keju memudar. 

Nilai rata-rata tertinggi intensitas kecerahan (L) adalah 

perlakuan penambahan tepung porang modifikasi 0,4 % (P4) 

yaitu sebesar 81,13. Hal ini dikarenakan warna putih 

kecokelatan pada tepung porang modifikasi dapat menurunkan 

pigmen karoten pada keju.Kecerahan warna dipengaruhi oleh 

lemak susu yang melarutkan pigmen karoten penyebab warna 

kuning dan pigmen laktoflavin atau laktokrom yang juga larut 

dalam air (Buckle, Edward, Fleet, and Wootton, 2009).  

Nilai rata-rata terendah intensitas kecerahan (L) 

adalah perlakuan tanpa penambahan tepung porang modifikasi 

(P0) yaitu sebesar 78,57. Hal ini dikarenakan tidak adanya 

tepung porang modifikasi menyebabkan pigmen karoten pada 

keju lebih banyak dan globula lemak lebih besar.Menurut 

Gunasekaran and Ak (2003), perubahan fisik pada struktur 

keju karena pengurangan partikel lemak dapat memperbaiki 

kecerahan pada keju rendah lemak. Shirashoji et al. (2010) 

menambahkan bahwa, apabila pada saat pembuatan keju 

olahan tidak ditambahkan pengemulsi menyebabkan globula 

lemak besar tidak terikat dengan komponen lain sehingga 

menghasilkan keju bertekstur lembek dan berwarna kuning 

keruh. 
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4.3 Pengaruh Penambahan Tepung Porang Modifikasi 

Terhadap Intensitas Kemerahan (a) Keju Olahan  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan tepung porang modifikasi dengan konsentrasi 

yang berbeda dalam pembuatan keju olahan berpengaruh 

sangat nyata (P<0,01) terhadap intensitas kemerahan (a) keju 

olahan. Data dan analisis statistik selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 7. Rata-rata dan uji BNT nilai intensitas 

kemerahan (a) keju olahan dengan penambahan tepung porang 

modifikasi dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rata-rata nilai intensitas kemerahan (a) keju olahan 

dengan penambahan tepung porang modifikasi 

pada setiap perlakuan. 

Perlakuan 
Rata-rata intensitas 

kemerahan (a) 

P0 1,83
b
± 0,15 

P1 1,80
b
± 0,20 

P2 1,77
b
± 0,21 

P3 1,63
b
± 0,15 

P4 0,60
a
± 0,30 

Keterangan : Superskrip yang berbeda menunjukkan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata. 

Keterangan diatas menunjukkan bahwa rata-rata nilai 

intensitas kemerahan (a) keju olahan antar perlakuan 

berpengaruh sangat nyata (P<0,01). Pada penelitian ini nilai 

intensitas kemerahan (a) keju olahan yang dihasilkan dengan 

tanpa penambahan tepung porang modifikasi (P0) dan 

penambahan tepung porang modifikasi 0,1 %, 0,2 %, 0,3 % 

dan 0,4 % adalah1,83; 1,80; 1,77; 1,63; 0,60.  
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Nilai intensitas kemerahan (a) paling tinggi terdapat 

pada perlakuan tanpa penambahan tepung porang modifikasi 

(P0) yaitu sebesar 1,83. Hal ini dikarenakan tidak adanya 

pengemulsi, sehingga komponen yang dapat dikestrak untuk 

menimbulkan intensitas kemerahan lebih sedikit. Nilai 

intensitas kemerahan (a) terendah adalah pada penambahan 

tepung porang modifikasi 0,4 % (P4) yaitu sebesar 0,60. Hal 

ini dikarenakan dalam tepung porang dapat menjaga kestabilan 

pigmen penyebab warna merah pada susu dan memiliki 

komponen yang dapat diekstrak untuk menimbulkan intensitas 

kemerahan. 

Penambahan tepung porang modifikasi yang semakin 

tinggi menyebabkan intensitas kemerahan (a) semakin 

menurun, artinya semakin banyak penambahan tepung porang 

modifikasi, maka warna keju olahan akan semakin putih. 

Shumaker and Wendorff (1998) menambahkan bahwa, efek 

pengolahan suhu, jenis dan jumlah pengemulsi, jumlah garam 

dan keju natural dan jenis pewarna yang digunakan dalam 

proses pencampuran keju menyebabkan terjadinya 

peningkatan warna merah pada keju olahan yang dihasilkan. 

Hasil analisis ragam yang berpengaruh sangat nyata 

terhadap intensitas kemerahan (a) keju olahan, setelah 

dilanjutkan dengan uji BNT didapatkan superskrip yang 

berbeda. Superskrip yang berbeda pada uji BNT menunjukkan 

bahwa, penambahan tepung porang modifikasi memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap intensitas kemerahan (a) keju 

olahan. Menurut Jaya dan Hadikusuma (2009), peningkatan 

intensitas kemerahan (a) disebabkan oleh kondisi keju 

walaupun sudah mengalami kehilangan kadar air dan bahan 

kering selama proses pengolahan, tetapi jumlah komponen 

yang dapat diekstrak untuk menimbulkan intensitas kemerahan 
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dapat lebih banyak. Pigmen di dalam susu adalah salah satu 

yang dapat mempengaruhi intensitas kemerahan pada keju. 

Komponen pada susu yang mempengaruhi intensitas 

kemerahan pada keju. 

4.4 Pengaruh Penambahan Tepung Porang Modifikasi 

Terhadap Intensitas Kekuningan (b) Keju Olahan  

Hasil analisis ragam tekstur keju olahan terdapat pada 

Lampiran 8. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan dengan penambahan tepung porang modifikasi pada 

pembuatan keju olahan tidak memberikan pengaruh (P>0,05) 

terhadap intensitas kekuningan (b) keju olahan. Rata-rata nilai 

intensitas kekuningan (b) keju olahan dengan menggunakan 

tepung porang modifikasi pada berbagai perlakuan dapat 

dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rata-rata nilai intensitas kekuningan (b) keju olahan 

dengan penambahan tepung porang modifikasi 

pada setiap perlakuan. 

Perlakuan 
Rata – rata intensitas 

kekuningan (b) 

P0 25,03 ± 0,95 

P1 24,53 ± 1,10 

P2 23,57 ± 1,10 

P3 23,07 ± 1,62 

P4 22,97 ± 0,76 

 

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa, perlakuan 

penambahan tepung porang modifikasi tidak berpengaruh 

nyata karena penambahan tepung porang modifikasi pada 

konsentrasi yang berbeda memiliki kemampuan yang sama 
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untuk meningkatkan intensitas kekuningan (b). Intensitas 

kekuningan (b) cenderung mengalami penurunan dari P0 ke 

P4. Rataan nilai intensitas kekuningan (b) tertinggi terdapat 

pada perlakuan tanpa penambahan tepung porang modifikasi 

(P0) yaitu 25,03. Sedangkan rataan nilai terendah terdapat 

pada perlakuan penambahan tepung porang modifikasi 0,4 % 

(P4) yaitu 22,97. 

Rata-rata intensitas kekuningan (b) keju olahan 

semakin menurun dengan semakin tingginya konsentrasi 

penambahan tepung porang modifikasi. Menurunnya nilai 

intensitas kekuningan (b) seiring dengan peningkatan 

penambahan tepung porang modifikasi dari perlakuan tanpa 

penambahan tepung porang modifikasi (P0) sampai 

penambahan tepung porang modifikasi 0,4 % (P4) 

menunjukkan bahwa setiap penambahan konsentrasi tepung 

porang yang diberikan memberikan pengaruh terhadap nilai 

intensitas kekuningan (b) keju olahan. Penambahan tepung 

porang modifikasi yang semakin tinggi menyebabkan 

intensitas kekuningan (b) semakin menurun, artinya semakin 

banyak penambahan tepung porang modifikasi, maka 

intensitas warna kekuningan (b) keju olahan akan cenderung 

hilang. Menurut Tamime (2011), penambahan pengemulsi 

dapat memberi efek negatif terhadap warna keju olahan, 

penambahan pengemulsi yang berlebihan menyebabkan warna 

asli keju memucat. McSweeney (2007) menambahkan bahwa, 

warna keju berkisar antara putih dan kuning, salah satu faktor 

yang mempengaruhi intensitas warna adalah kualitas susu, 

jenis keju matang, jenis dan jumlah pengemulsi yang 

digunakan. 

Rataan nilai intensitas kekuningan (b) keju olahan 

tertinggi adalah perlakuan tanpa penambahan tepung porang 
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modifikasi (P0) yaitu sebesar 25,03. Shirashoji et al. (2010) 

menjelaskan bahwa, apabila pada saat pembuatan keju olahan 

tidak ditambahkan pengemulsi menyebabkan globula lemak 

besar tidak terikat dengan komponen lain sehingga 

menghasilkan keju bertekstur lembek dan berwarna kuning 

keruh. Rataan nilai intensitas kekuningan (b) keju olahan 

terendah adalah perlakuan penambahan tepung porang 

modifikasi 0,4 % (P4). Menurut Jaya dan Hadikusuma (2009), 

warna kuning yang ditimbulkan pada produk keju merupakan 

hasil dari pigmen karoten. Penurunan intensitas kekuningan 

(b) menandakan penurunan jumlah pigmen karoten akibat 

penambahan tepung porang. 

4.5 Pengaruh Penambahan Tepung Porang Modifikasi 

Terhadap Organoleptik Warna Keju Olahan 

Data dan analisis ragam organoleptik warna keju 

olahan terdapat pada Lampiran 9. Rata-rata hasil analisis 

ragam menunjukkan bahwa perlakuan dengan penambahan 

tepung porang modifikasi pada pembuatan keju olahan 

berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap organoleptik 

warna keju olahan. Rata-rata dan uji BNT nilai organoleptik 

warna keju olahan dengan penambahan tepung porang 

modifikasi pada berbagai perlakuan dapat dilihat pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Rata-rata nilai organoleptik warna keju olahan dengan 

penambahan tepung porang modifikasi pada setiap 

perlakuan. 

Perlakuan 
Rata-rata nilai organoleptik 

warna 

P0 4,20
b
 ± 1,10 

P1 3,60
b
 ± 1,06 

P2 3,47
b
 ± 1,13 

P3 2,33
a
 ± 1,52 

P4 2,20
a
 ± 1,43 

Keterangan : Superskrip yang berbeda menunjukkan 

perbedaan pengaruh sangat nyata. 

 
Rata-rata nilai organoleptik warna keju olahan 

semakin menurun dengan semakin tingginya level 

penambahan tepung porang modifikasi. Nilai organoleptik 

warna cenderung menurun dengan penambahan konsentrasi 

tepung porang modifikasi. Hal ini dikarenakan tepung porang 

modifikasi yang digunakan berwana putih kecokelatan 

sehingga menurunkan nilai warna keju olahan. Menurut Dave 

and McCarthy (1997), penggunaan tepung porang sebagai 

bahan tambahan dalam industri makanan perlu diperhatikan 

konsentrasinya karena penambahan yang berlebihan 

menyebabkan warna produk berubah. 

Hasil analisis ragam yang berpengaruh sangat nyata 

terhadap warna keju olahan, setelah dilanjutkan dengan uji 

BNT didapatkan superskrip yang berbeda. Superskrip yang 

berbeda pada uji BNT menunjukkan bahwa penambahan 

tepung porang modifikasi memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap warna keju olahan. Penambahan tepung porang 
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modifikasi pada konsentrasi yang berbeda memiliki 

kemampuan yang berbeda untuk menurunkan nilai 

organoleptik warna keju olahan. Nilai organoleptik warna 

tertinggi adalah pada perlakuan tanpa penambahan tepung 

porang modifikasi (P0) yaitu sebesar 4,20 (kuning muda). Hal 

ini dikarenakan tidak adanya pengemulsi pada keju olahan 

sehingga globula lemak lebih besar dibandingkan dengan 

penambahan pengemulsi. Menurut Shirashoji et al. (2010), 

apabila pada saat pembuatan keju olahan tidak ditambahkan 

pengemulsi menyebabkan globula lemak besar tidak terikat 

dengan komponen lain sehingga menghasilkan keju bertekstur 

lembek dan berwarna kuning keruh. 

Nilai organoleptik warna terendah adalah sebesar 2,20 

(agak pucat) dengan perlakuan penambahan tepung porang 

modifikasi 0,4 % (P4). Hal ini dikarenakan tepung porang 

yang digunakan sebagai pengemulsi dapat memecah globula 

lemak menjadi partikel lebih kecil dan menstabilkan ikatan 

lemak dengan molekul lain sehingga menghsilkan 

penampakan keju yang cenderung pucat. Menurut Tamime 

(2011), penambahan pengemulsi dapat memberi efek negatif 

terhadap warna keju olahan, penambahan pengemulsi yang 

berlebihan menyebabkan warna asli keju memudar. 

4.6 Pengaruh Penambahan Tepung Porang Modifikasi 

Terhadap Organoleptik Aroma Keju Olahan 

Data dan analisis ragam organoleptik aroma keju 

olahan terdapat pada Lampiran 10. Rata-rata hasil analisis 

ragam menunjukkan bahwa perlakuan dengan penambahan 

tepung porang modifikasi pada pembuatan keju olahan 

berpengaruh nyata (P<0,01) terhadap organoleptik aroma keju 

olahan. Rata-rata nilai organoleptik aroma keju olahan dengan 
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menggunakan tepung porang modifikasi pada berbagai 

perlakuan dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Rata-rata nilai organoleptik aroma keju olahan 

dengan penambahan tepung porang modifikasi 

pada setiap perlakuan. 

Perlakuan Rata – rata 

P0 3,80
b
± 0,74 

P1 3,40
b
± 0,36 

P2 3,20
b
± 1,14 

P3 3,07
a
± 1,45 

P4 3,00
a
± 0,77 

Keterangan : Superskrip yang berbeda menunjukkan 

perbedaan pengaruh nyata. 

 
 Pada Tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa, perlakuan 

penambahan tepung porang modifikasi berpengaruh nyata 

terhadap nilai organoleptik aroma keju olahan karena 

penambahan tepung porang modifikasi pada berbagai 

konsentrasi yang berbeda dapat mengubah aroma keju olahan 

yang dihasilkan. Nilai organoleptik aroma tertinggi adalah 

pada perlakuan tanpa penambahan tepung porang modifikasi 

(P0) yaitu sebesar 3,80 (aroma keju sangat kuat), sementara 

penambahan tepung porang modifikasi 0,4 % (P4) 

menghasilkan keju olahan dengan nilai organoleptik aroma 

sebesar 3,00 (aroma keju kuat). Perlakuan tanpa penambahan 

tepung porang modifikasi (P0) memiliki nilai organoleptik 

aroma sebesar 3,80, artinya aroma keju lebih kuat 

dibandingkan dengan penambahan tepung porang modifikasi 

0,4 % (P0) yang memiliki nilai organoleptik aroma sebesar 

3,00. Penambahan konsentrasi tepung porang modifikasi yang 



36 
 

semakin tinggi mengurangi nilai organoleptik aroma keju 

olahan. Menurut McSweeney (2007), aroma dan rasa yang 

cenderung seperti sabun pada keju disebabkan oleh sodium 

atau potassium fosfat yang terkandung pada garam 

pengemulsi, oleh karena itu penggunaan pengemulsi secara 

tepat perlu diperhatikan untuk menciptakan keju yang diterima 

konsumen. 

Hasil analisis ragam yang berpengaruh nyata terhadap 

aroma keju olahan, setelah dilanjutkan dengan uji BNT 

didapatkan superskrip yang berbeda. Superskrip yang berbeda 

pada uji BNT menunjukkan bahwa penambahan tepung 

porang modifikasi memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

aroma keju olahan. Penambahan tepung porang modifikasi 

pada konsentrasi yang berbeda memiliki kemampuan yang 

berbeda untuk menurunkan nilai organoleptik aroma keju 

olahan. 

Nilai organoleptik aroma tertinggi adalah pada 

perlakuan tanpa penambahan tepung porang modifikasi (P0) 

yaitu sebesar 3,80 (aroma keju sangat kuat). Hal ini 

dikarenakan tidak adanya penambahan tepung porang yang 

menyebabkan aroma keju sangat kuat. Nilai organoleptik 

aroma terendah adalah sebesar 3,00 (aroma keju kuat) dengan 

perlakuan penambahan tepung porang modifikasi 0,4 % (P4). 

Hal ini dikarenakan konsentrasi penambahan tepung porang 

modifikasi yang digunakan sebagai pengemulsi lebih banyak 

sehingga menyebabkan aroma keju sedikit berkurang. Menurut 

Yang, Xiao, and Ding (2009), kandungan glukomanan dalam 

tepung porang dapat dijadikan pengemulsi yang baik karena 

tidak mengubah aroma serta rasa asli produk apabila 

ditambahkan dalam komposisi yang tepat. Law and Tamime 

(2010) menambahkan bahwa, aroma pada keju sangat 
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dipengaruhi oleh susu sebagai bahan baku, pasteurisasi dan 

bahan-bahan lain yang digunakan. 

 

4.7 Penentuan Perlakuan Terbaik 

Perlakuan terbaik ditentukan berdasarkan pengujian 

perhitungan Modifikasi Metode De Garmo et al., (Susrini, 

2003) dengan prosedur seperti tercantum pada Lampiran 5 dan 

perhitungan tercantum pada Lampiran 11. Berdasarkan hasil 

perhitungan dapat diketahui bahwa, perlakuan terbaik pada 

penelitian ini adalah perlakuan dengan penambahan tepung 

porang modifikasi 0,2 % (P2) dengan rata-rata nilai tekstur 

52,48 mm/g/detik, intensitas kecerahan (L) 80,07 %, intensitas 

kemerahan (a) 1,77 %, intensitas kekuningan (b) 23,57 %, 

organoleptik warna 3,47  dan aroma 3,2, menghasilkan keju 

olahan berkualitas baik ditinjau dari tekstur, intensitas warna 

dan organoleptik yang disukai konsumen. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penambahan tepung porang modifikasi pada keju olahan 

dapat memperbaiki kualitas tekstur keju olahan, tetapi tidak 

memberikan kualitas yang baik terhadap intensitas warna, 

organoleptik warna, dan organoleptik aroma keju olahan. 

2. Perlakuan penambahan tepung porang modifikasi 0,2 % 

(P2) merupakan perlakuan terbaik yang menghasilkan keju 

olahan dengan hasil tekstur 52,48 mm/g/detik, intensitas 

kecerahan (L) 80,07 %, intensitas kemerahan (a) 1,77 %, 

intensitas kekuningan (b) 23,57 %, organoleptik warna 3,47  

dan aroma 3,2. 

 

5.2 Saran 

Untuk menghasilkan keju olahan yang memiliki 

kualitas fisik dan kualitas organoleptik yang lebih baik, 

sebaiknya menggunakan tepung porang modifikasi bersama 

dengan pengemulsi lain yang dapat digunakan dalam 

pembuatan keju olahan. 
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Lampiran 1. Prosedur Pengujian Tekstur dengan 

Pnetrometer (Kartika, dkk., 1992) 

Prosedur pengujian tekstur dengan pnetrometer adalah sebagai 

berikut: 

1. Persiapan, menghidupkan alat sebelum dipakai 

2. Sampel ditempatkan persis di bawah jarum 

penetrometer (jarum penetrometer tepat menyentuh 

permukaan sampel). 

3. Stop kontak dihubungkan dengan sumber listrik 

4. Alat dihidupkan dengan menekan tombol power 

5. Cone dan Plunger dipasang dengan menekan tombol 

relase, kemudian mengatur waktu 

6. Jarum skala diputar pada posisi 0 dengan memutar 

piringan skala 

7. Pemutar kasar diputar sehingga ujung  cone hampir 

menyentuh permukaan sampel 

8. Tombol start ditekan dan ditunggu sesuai waktu yang 

telah diatur (10 detik) 

9. Skala dibaca dengan menekan tangkai di belakang 

piringan skala 

10. Hitung tekstur dengan rumus 

Tekstur (mm/g/det) = a:b:w 

Keterangan: a = angka hasil pengukuran (mm) 

  b = berat beban (g) 

  c = waktu (detik) 
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Lampiran 2. Prosedur Pengujian Intensitas Warna 

Pengujian dengan colour reader, parameter yang 

diamati adalah kecerahan (L), intensitas warna merah (a) dan 

intensitas warna kuning (b) (Yuwono dan Susanto, 1998). 

1. Menyiapkan sampel diatas meja. 

2. Menghidupkan colour reader C-100. 

3. Menentukan target L, a, b, dimana L sebagai 

parameter kecerahan, sedangkan a dan b untuk 

parameter koordinat kromatis, a menunjukkan tingkat 

kebiruan dan b menunjukkan tingkat kuning sampai 

kemerahan. 
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Lampiran 3. Prosedur Pengujian Organoleptik (Watt, et 

al., 1989) 

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 kerja Uji Organoleptik Intensitas Warna 

Keju Olahan: 

Nama panelis  : 

Tanggal  : 

Produk yang diuji : Keju Olahan 

Ujilah warna keju olahan di hadapan Saudara dengan 

menggunakan indera penglihatan kemudian bubuhkan tanda √ 

pada kolom yang sesuai dengan kode contoh yang diuji dan 

pada baris yang tersedia sesuai hasil pengujian 

saudara.Selamat menguji dan terima kasih. 

Derajat 

Kesukaan 

Kode Sampel 

233 316 679 126 892 

Kuning Muda      

Krem      

Krem Muda      

Agak Putih      

Putih      
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Kuantifikasi data : 

Kuning muda : 5 

Krem  : 4 

Krem muda : 3 

Agak putih : 2 

Putih  : 1 
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Contoh lembar kerja Uji Organoleptik Intensitas Aroma 

Keju Olahan: 

Nama panelis  : 

Tanggal  : 

Produk yang diuji : Keju Olahan 

Ujilah aroma keju di hadapan Saudara dengan cara 

mencium kemudian bubuhkan tanda √ pada kolom yang sesuai 

dengan kode contoh yang diuji dan pada baris yang tersedia 

sesuai hasil pengujian saudara. Selamat menguji dan terima 

kasih. 

Derajat 

Kesukaan 

Kode Sampel 

233 316 679 126 892 

Aroma Keju 

Kuat 

     

Aroma Keju 

Agak Kuat 

     

Aroma Keju 

Sedang 

     

Aroma Keju 

Kurang 

     

Aroma Keju 

Tidak Ada 
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Kuantifikasi data : 

Aroma Keju Kuat  : 5 

Aroma Keju Agak Kuat  : 4 

Aroma Keju Sedang  : 3 

Aroma Keju Kurang  : 2 

Aroma Keju Tidak Ada  : 1 
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Lampiran 4. Prosedur Perhitungan Penentuan Perlakuan 

Terbaik (de Garmo et al., 1984) (Susrini, 

2003) 

1. Meminta pendapat responden tentang urutan (ranking) 

pentingnya peranan keempat variable terhadap mutu 

produk, dengan menggunakan daftar isian (kuisioner). 

2. Hasil rangking tersebut ditabulasi, dijumlahkan lalu dirata-

rata untuk mengetahui urutan masing-masing variabel. 

3. Dari hasil ranking tersebut kemudian dihitung bobot 

variable (BV) dengan rumus : 

Bobot Variabel (BV) = 
𝑅𝑎𝑡𝑎 −𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑅𝑎𝑡𝑎 −𝑟𝑎𝑡𝑎  𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
 

4. Ditentukan bobot normal (BN) dari variabel yaitu  

Bobot Normal (BN) = BV : total BV. 

5. Ditentukan nilai efektivitas (Ne) dengan rumus: 

    Ne = 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛 −𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑇𝑒𝑟𝑗𝑒𝑙𝑒𝑘

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑇𝑒𝑟𝑏𝑎𝑖𝑘 −𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑇𝑒𝑟𝑗𝑒𝑙𝑒𝑘
 

6. Dihitung nilai hasil (Nhl) dari semua variable yaitu bobot 

normal masing-masing dikalikan dengan nilai efektivitas. 

7. Nhl dari semua variable untuk masing-masing perlakuan 

kemudian dijumlahkan. Perlakuan dengan jumlah Nhl 

tertinggi adalah perlakuan yang terbaik. 
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Lampiran 5. Data dan Analisis Tekstur Keju Olahan 

dengan Penambahan Tepung Porang 

Data dan analisis tekstur keju olahan 

 Data tekstur keju olahan 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-

rata 
U1 U2 U3 

P0 52,00 54,01 51,55 157,56 52,52 

P1 55,10 53,30 49,11 157,51 52,50 

P2 50,26 53,98 53,20 157,44 52,48 

P3 49,44 51,77 49,00 153,94 51,31 

P4 52,66 49,00 51,87 153,53 51,18 

Total 259,46 262,06 258,46 779,98  

 

 Faktor Koreksi (FK)  

 

FK  =  
(∑a∑b∑c∑def )2

p x u
 

  = (779,98)
2
/15= 40.557,92 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

 

JKtotal = ∑a ∑b ∑mnop – FK 

  = (52,00
2
 + 54,01

2
 + ... + 51,87

2
) – FK 

  = 40.606,79 – 40.557,92 = 48,87 

JKp = 
∑𝑌𝑖.𝑗

    2

𝑢
 – FK 

= (157,56
2
 + 157,51

2
 + 157,44

2
 + 153,94

2
 +    

153,53
2
)/3 - 40.557,92 = 5,71 

JKgalat = JKtotal- JKp 

  = 48,87 - 5,71 = 43,16 
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 Tabel sidik ragam 

SK db JK KT F hit F 5% F1% 

Perlakuan 4 5,71 1,43 0,33 3,48 5,99 

Galat 10 43,16 4,32    

Total 14 48,87     

Kesimpulan: F hitung ≤ F tabel 5 %, maka perlakuan tidak 

berpengaruh. 
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Lampiran 6. Data dan Analisis Intensitas Kecerahan (L) 

Keju Olahan dengan Penambahan Tepung 

Porang 

 

Data dan analisis intensitas warna L* keju olahan 

 Data intensitas warna L* keju olahan 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-

rata 
U1 U2 U3 

P0 77,5 77,1 77,9 232,5 77,50 

P1 78,2 78,0 80,1 235,7 78,57 

P2 80,3 80,1 79,8 240,2 80,07 

P3 80,3 80,6 80,7 241,6 80,53 

P4 80,8 82,4 80,2 243,4 81,13 

Total 397,1 398,2 398,1 1193,4  

 

 Faktor Koreksi (FK)  

 

FK  =  
(∑a∑b∑c∑def )2

p x u
 

  = (1.193,4)
2
/15= 94946,90 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal = ∑a ∑b ∑mnop – FK 

  = (77,5
2
 + 77,1

2
 + ... + 80,2

2
) – FK 

  = 94978,08 – 94946,90= 31,18 

JKp = 
∑𝑌𝑖.𝑗

    2

𝑢
 – FK 

  = (232,5
2
 + 235,7

2
 + 240,2

2
 + 241,6

2
 +  

243,4
2
)/3 - 94946,90= 26,73 

JKgalat = JKtotal- JKp 

  = 31,18- 26,73= 4,45 
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 Tabel sidik ragam 

SK db JK KT F hit F 5% F1% 

Perlakuan 4 26,73 6,68 15,03** 3,48 5,99 

Galat 10 4,45 0,44    

Total 14 31,18     

Kesimpulan: F hitung > F tabel 1 %, maka perlakuan 

berpengaruh sangat nyata 

** : perlakuan berpengaruh sangat nyata 

 

 Uji Beda Nyata Terkecil (BNT)  untuk konsentrasi. 

Uji BNT merupakan uji lanjutan yang digunakan untuk 

mengetahui interaksi mana saja yang saling berbeda terhadap 

intensitas warna L* keju olahan. 

 

BNT (1%) = Ftabel 
2 KT  galat

u
 

  = q  
2 x 0,44

u
 

  = 3,169  
0,88

3
 = 1,72 

BNT (5%) = Ftabel 
2 KT  galat

u
 

  = q  
2 x 0,44

u
 

  = 2,228  
0,88

3
 = 1,21 
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 Notasi 

Kode Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 (0%) 77,50 a 

P1 (0,1%) 78,57 a 

P2 (0,2%) 80,07     b 

P3 (0,3%) 80,53     b 

P4 (0,4%) 81,13     b 
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Lampiran 7. Data dan Analisis Intensitas Kemerahan (a) 

Keju Olahan dengan Penambahan Tepung 

Porang 

 

Data dan analisis intensitas warna a* keju olahan 

 Data intensitas warna a* keju olahan 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-

rata 
U1 U2 U3 

P0 1,8 2,0 1,7 5,5 1,83 

P1 2,0 1,8 1,6 5,4 1,80 

P2 1,7 1,6 2 5,3 1,77 

P3 1,6 1,8 1,5 4,9 1,63 

P4 0,6 0,3 0,9 1,8 0,60 

Total 7,7 7,5 7,7 22,9  

 

 Faktor Koreksi (FK)  

 

FK  =  
(∑a∑b∑c∑def )2

p x u
 

  = (22,9)
2
/15= 34,96 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

 

JKtotal = ∑a ∑b ∑mnop – FK 

  = (1,8
2
 + 2,0

2
 + ... + 0,9

2
) – FK 

  = 38,69 – 34,96 = 3,73 

JKp = 
∑𝑌𝑖.𝑗

    2

𝑢
 – FK 

  = (5,5
2
 + 5,4

2
 + 5,3

2
 + 4,9

2
 + 1,8

2
)/3 - 34,96 =  

 3,29 

JKgalat = JKtotal- JKp 

  = 3,73 - 3,29 = 0,44 
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 Tabel sidik ragam 

SK db JK KT F hit F 5% F1% 

Perlakuan 4 3,29 0,82 18,69** 3,48 5,99 

Galat 10 0,44 0,04    

Total 14 3,73     

Kesimpulan : F hitung > F tabel 1 %, maka perlakuan 

berpengaruh sangat nyata. 

** : perlakuan berpengaruh sangat nyata 
 

 

 Uji Beda Nyata Terkecil (BNT)  untuk konsentrasi. 
Uji BNT merupakan uji lanjutan yang digunakan untuk 

mengetahui interaksi mana saja yang saling berbeda terhadap 

intensitas warna a* keju olahan. 

 

BNT (1%) = Ftabel 
2 KT  galat

u
 

  = q  
2 x 0,04

u
 

  = 3,169  
0,08

3
= 0,54 

BNT (5%) = Ftabel 
2 KT  galat

u
 

  = q  
2 x 0,04

u
 

  = 2,228  
0,08

3
 = 0,38 
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 Notasi 

Kode Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 (0,4%) 0,60 a 

P3 (0,3%) 1,63     b 

P2 (0,2%) 1,77     b 

P1 (0,4%) 1,80     b 

P0    (0%) 1,83     b 
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Lampiran 8. Data dan Analisis Intensitas Kekuningan (b) 

Keju Olahan dengan Penambahan Tepung 

Porang 

 

Data dan analisis intensitas warna b* keju olahan 

 Data intensitas warna b* keju olahan 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-

rata 
U1 U2 U3 

P0 26,0 25,0 24,1 75,1 25,03 

P1 23,8 24,0 25,8 73,6 24,53 

P2 23,7 24,6 22,4 70,7 23,57 

P3 22,5 21,8 24,9 69,2 23,07 

P4 22,3 22,8 23,8 68,9 22,97 

Total 118,3 118,2 121,0 357,5  

 

 

 Faktor Koreksi (FK)  

 

FK  =  
(∑a∑b∑c∑def )2

p x u
 

  = (357,5)
2
/15= 8520,42 

Jumlah Kuadrat (JK) 

 

JKtotal = ∑a ∑b ∑mnop – FK 

  = (26,0
2
 + 25,0

2
 + ... + 23,8

2
) – FK 

  = 8543,57– 8520,42 = 23,15 

JKp = 
∑𝑌𝑖.𝑗

    2

𝑢
 – FK 

  = (75,1
2
 + 73,6

2
 + 70,7

2
 + 69,2

2
 + 68,9

2
)/3 –  

8520,42 = 10,02 
JKgalat = JKtotal- JKp 

  = 23,15 - 10,02= 13,13 
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 Tabel sidik ragam 

SK db JK KT F hit F 5% F1% 

Perlakuan 4 10,02 2,50 1,91 3,48 5,99 

Galat 10 13,13 1,31    

Total 14 23,15     

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

memberikan pengaruh 
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Lampiran 9. Data dan Analisis Organoleptik Warna Keju 

Olahan dengan Penambahan Tepung Porang 

 

Data Organoleptik Warna Keju Olahan 
Pane

lis 

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 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3 2 3 57 

2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 1 1 3 2 2 34 

3 5 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 36 

4 5 4 5 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 1 51 

5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 2 2 63 

Tota

l 
23 20 20 18 18 18 18 17 17 14 9 12 14 10 9 237 

Rata

-rata 
4,20 3,60 3,47 2,33 2,20 

 

SD 1,10 1,06 1,13 1,52 0,43 

 

 

Analisis Ragam 

 

 Faktor Koreksi (FK) 

 

FK  =  
(∑a∑b∑c∑def )2

p x u x Panelis
 

 = 237
2 
/ 75 = 748,92 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

 

JKtotal = ∑a ∑b ∑mnop – FK 

  = (5
2
 + 5

2
 + ... + 2

2
) – FK 

  = 883 - 748,92 = 134,08 

JKp  = 
∑Y i .j

    2

p x u
 – FK 

 = (63
2
 + 54

2
 + 52

2
 + 35

2
 + 33

2
)/3 x 5 - 748,92 

= 44,61 
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JKpanelis = 
∑Y i .j

    2

p x u
 – FK 

 = (57
2
 + 34

2
 + 36

2
 + 51

2
 + 63

2
)/3 x 5 - 748,92 

= 69,15 

JKgalat = JKtotal- JKp- JKpanelis 

  = 134,08 - 44,61 - 69,15 

  = 20,32 
Tabel sidik ragam 

SK db JK KT F hit 
F 

5% 
F1% 

Perlakuan 4 44,61 11,15 36,23** 2,51 3,62 

Panelis 4 69,15 17,29 56,15** 2,51 3,62 

Galat 66 20,32 0,31    

Total 74 134,08     

Kesimpulan : F hitung > F tabel 1 %, maka perlakuan 

berpengaruh sangat nyata 

** : perlakuan berpengaruh sangat nyata 

 

 Uji Beda Nyata Terkecil (BNT)  untuk konsentrasi. 
Uji BNT merupakan uji lanjutan yang digunakan untuk 

mengetahui interaksi mana saja yang saling berbeda terhadap 

organoleptik warna keju olahan. 

 

BNT (1%) = Ftabel 
2 KT  galat

u
 

  = q  
2 x 0,31

u
 

  = 2,652  
0,62

3
 = 1,20 

BNT (5%) = Ftabel 
2 KT  galat

u
 

  = q  
2 x 0,31

u
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  = 1,997  
0,62

3
 = 0,90 

 Notasi 

Kode Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 (0,4%) 2,20 a 

P3 (0,3%) 2,33 a 

P2 (0,2%) 3,47      b 

P1 (0,1%) 3,60      b 

P0    (0%) 4,20      b 
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Lampiran 10. Data dan Analisis Organoleptik Aroma Keju 

Olahan dengan penambahan Tepung 

Porang 

 

Data Organoleptik Aroma Keju Olahan 
Pane

lis 

P0 P1 P2 P3 P4 
Total 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 5 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 56 

2 4 4 3 3 4 3 1 3 4 3 4 3 2 2 3 46 

3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 52 

4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 40 

5 5 3 2 4 3 3 3 5 5 4 5 4 3 5 4 58 

Tota

l 
22 19 16 18 18 15 13 18 17 17 12 17 13 15 17 247 

Rata

-rata 
3,80 3,40 3,20 3,07 3,00 

 

SD 0,74 0,36 1,14 1,45 0,77 

 

Analisis Ragam 

 

 Faktor Koreksi (FK) 

 

FK  =  
(∑a∑b∑c∑def )2

p x u x Panelis
 

 = 247
2 
/ 75 = 813,45 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

 

JKtotal = ∑a ∑b ∑mnop – FK 

  = (5
2
 + 5

2
 + ... + 4

2
) – FK 

  = 904 - 813,45 = 90,55 

JKp  = 
∑Y i .j

    2

p x u
 – FK 
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= (57
2
 + 51

2
 + 48

2
 + 46

2
 + 58

2
)/15 - 813,45 

= 6,21 

 

JKpanelis = 
∑Y i .j

    2

p x u
 – FK 

= (56
2
 + 46

2
 + 52

2
 + 40

2
 + 58

2
)/15 - 813,45 

= 47,88 

  

JKgalat = JKtotal- JKp- JKpanelis 

  = 90,55 – 6,21 – 47,88 = 36,45 
   

 
Tabel sidik ragam 

SK db JK KT F hit F 5% F1% 

Perlakuan 4 6,21 1,55 2,81* 2,51 3,62 

Panelis 4 47,88 11,97 21,67** 2,51 3,62 

Galat 66 36,45 0,55    

Total 74 90,55     

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

berpengaruh nyata. 

* : perlakuan berpengaruh nyata 

** : perlakuan berpengaruh sangat nyata 
 

 Uji Beda Nyata Terkecil (BNT)  untuk konsentrasi. 
Uji BNT merupakan uji lanjutan yang digunakan untuk 

mengetahui interaksi mana saja yang saling berbeda terhadap 

organoleptik aroma keju olahan. 

 

BNT (1%) = Ftabel 
2 KT  galat

u
 

  = q  
2 x 0,55

u
 

  = 2,652  
1,1

3
 = 1,60 
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BNT (5%) = Ftabel 
2 KT  galat

u
 

  = q  
2 x 0,55

u
 

  = 1,997  
1,1

3
 = 1,21 

 Notasi 

Kode Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 (0,4%) 3,00 a 

P3 (0,3%) 3,07 a 

P2 (0,2%) 3,20     b 

P1 (0,1%) 3,40     b 

P0    (0%) 3,80     b 
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Lampiran 11. Perhitungan Penentuan Perlakuan Terbaik 

Keju Olahan dengan Penambahan Tepung 

Porang 

 

Perhitungan Penentuan Perlakuan Terbaik (Susrini, 2003) 

Perlakuan Tekstur 
Intensitas Warna Organoleptik 

Warna 

Organoleptik 

Aroma L* a* b* 

P0 52,52* 77,50** 1,83* 25,03** 4,20** 3,80** 

P1 52,50 78,57 1,80 24,53 3,47 3,40 

P2 52,48 80,07 1,77 23,57 3,27 3,20 

P3 51,31 80,53 1,63 23,07 2,33 3,07 

P4 51,18** 81,13* 0,60** 22,97* 2,20* 3,00* 

Keterangan: ** = Nilai rata-rata terbaik 

          *  = Nilai rata-rata terjelek 

 

Perlakuan Tekstur 
Intensitas Warna Organoleptik 

Warna 

Organoleptik 

Aroma L* a* b* 

P0 52,52 77,50 1,83 25,03 4,20 3,80 

P1 52,50 78,57 1,80 24,53 3,47 3,40 

P2 52,48 80,07 1,77 23,57 3,27 3,20 

P3 51,31 80,53 1,63 23,07 2,33 3,07 

P4 51,18 81,13 0,60 22,97 2,20 3,00 

Jumlah 259,99 397,80 7,63 119,17 15,8 16,47 

Rata-rata 51,998 79,56 1,53 23,83 3,16 3,30 

Rangking I II VI III V IV 
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Variabel BV BN 
P0 P1 P2 P3 P4 

Ne Nhl Ne Nhl Ne Nhl Ne Nhl Ne Nhl 

Tekstur 
0,65 0,32 1 0,31 0,98 0,31 

0,9

7 
0,30 

0,0

9 
0,03 0 0 

warna L* 
1 0,49 0 0 0,29 0,14 

0,7
0 

0,34 
0,8
3 

0,40 1 0,48 

warna a* 
0,01 0,00 1 

0,00

9 
0,97 

0,00

9 

0,9

5 
0,008 

0,8

3 

0,00

7 
0 0 

warna b* 
0,29 0,14 1 0,14 0,75 0,11 

0,2
9 

0,04 
0,0
4 

0,00
7 

0 0 

organoleptik 

warna 
0,03 0,02 1 0,02 0,7 0,01 

0,6

3 
0,01 

0,0

6 

0,00

1 
0 0 

organoleptik 
aroma 

0,04 0,02 1 0,02 0,5 0,01 
0,2
5 

0,005 
0,0
8 

0,00
1 

0 0 

Jumlah 2,05     0,51   0,60   0,72*   0,45   0,48 

Keterangan : 

Bobot Variabel (BV) = 
𝑅𝑎𝑡𝑎 −𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑅𝑎𝑡𝑎 −𝑟𝑎𝑡𝑎  𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
 

Bobot Normal (BN) = 
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡  𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 −𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙
 

Ne = 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛 −𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑇𝑒𝑟𝑗𝑒𝑙𝑒𝑘

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑇𝑒𝑟𝑏𝑎𝑖𝑘 −𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑇𝑒𝑟𝑗𝑒𝑙𝑒𝑘
 

Nhl = BN x Ne 

* = Nilai tertinggi dari perhitungan perlakuan terbaik terdapat 

pada perlakuan 2 yaitu 0,72 dengan penambahan tepung 

porang modifikasi 0,2 %. 
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Contoh perhitungan pada tekstur keju olahan : 

Bobot Variabel (BV) =
𝑅𝑎𝑡𝑎 −𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑅𝑎𝑡𝑎 −𝑟𝑎𝑡𝑎  𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
 

 

                             =
51,998

79,56
 = 0,65 

 

Bobot Normal (BN) = 
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡  𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 −𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙
 

                                 = 
0,65

2,05
 = 0,32 

 

Ne (P0) = 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛 −𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑇𝑒𝑟𝑗𝑒𝑙𝑒𝑘

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑇𝑒𝑟𝑏𝑎𝑖𝑘 −𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑇𝑒𝑟𝑗𝑒𝑙𝑒𝑘
 

 

= 
52,52−51,18

52,52−51,18
 = 0 

 

Nhl (P0) = BN x Ne 

 = 0,32 x 0 

 = 0 

 

Keterangan : Nilai Nhl tertinggi adalah perlakuan terbaik 


