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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1.  Latar Belakang 

Keju merupakan salah satu produk olahan susu yang 

memiliki nilai gizi yang tinggi. Jenis keju yang dikenal 

masyarakat sangat banyak, salah satunya adalah keju Gouda. 

Keju Gouda pertama kali dikembangkan di negara Belanda, 

merupakan keju yang diperam selama dua minggu sampai dua 

tahun. Keju Gouda mengalami proses penggaraman dan 

dilapisi oleh lapisan lilin atau plastik selama penyimpanan 

(Anonim, 2007). Keju Gouda mengandung 31 % lemak, 24 % 

protein, 40 % air, 100 mg kolesterol dan hanya sedikit 

karbohidrat (Fox, Guinee, Logan and McSweeney, 2000). 

Keju Gouda dapat mengalami perubahan kualitas selama 

proses pematangan berupa perubahan konsistensi dan cita rasa 

yang disebabkan oleh transfer massa berupa air, oksigen 

maupun aroma serta berpotensi terhadap terjadinya 

kontaminasi oleh mikroorganisme pada permukaan keju 

(Anonim, 2007). Keju Gouda selama pematangan mengalami 

berbagai perubahan yang membentuk cita rasa, aroma dan 

kualitas kimia yang spesifik. Perubahan-perubahan yang 

terjadi diantaranya, pemecahan protein menjadi peptida dan 

asam amino yang lebih sederhana, pemecahan lemak menjadi 

berbagai asam lemak yang mudah menguap seperti asam asetat 

dan propionat, pemecahan laktosa, sitrat dan senyawa-senyawa 

organik lainnya menjadi bermacam-macam asam, ester, 

alkohol dan senyawa-senyawa pembentuk flavor dan aroma 

yang mudah menguap (Craen, Broome, Handler and Jensen, 

2001). Waktu pematangan pada keju Gouda akan berdampak 
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negatif terhadap kualitas kimia apabila tidak dilapisi dengan 

pelindung pada permukaan luarnya. Langkah yang dapat 

diterapkan adalah pemanfaatan edible film sebagai pelapis 

pada permukaan keju Gouda, sehingga kualitas kimia tetap 

terjaga dengan baik. Pengendalian terhadap mutu pangan agar 

dapat mengendalikan atau menghambat perubahan kualitas 

kimia tersebut dengan tujuan untuk menjaga kualitas dan 

keamanan pangan. 

Perubahan kualitas kimia selama proses pematangan keju 

Gouda dapat diatasi dengan melapisi permukaan keju 

menggunakan pelapis. Edible film merupakan salah satu 

alternatif pelapis makanan yang sampai saat ini sedang 

dikembangkan dalam industri pengolahan pangan. 

Perkembangan edible film sebagai pelapis dari produk pangan 

saat ini mengalami kemajuan yang pesat. Edible film 

merupakan bahan pelapis pangan yang tipis, aman apabila 

dimakan dan berfungsi melindungi makanan dari kerusakan 

fisik, kimiawi dan mikrobiologis (Mc, Hugh and Krochta, 

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

film dapat digunakan di atas atau diantara produk dengan 

membungkus, merendam, melapisi atau menyemprot untuk 

memberikan perubahan yang selektif terhadap perpindahan 

gas, uap air dan senyawa volatil (Gennadios and Weller, 

2001). Edible film memiliki kemampuan untuk meningkatkan 

kualitas pangan, keamanan pangan dan daya simpan pangan. 

Edible film dapat dibuat dari bahan dasar yang dapat 

dimakan seperti protein, lipid dan polisakarida. Salah satu 

contoh bahan dasar edible film yang berasal dari protein adalah 

protein whey. Protein whey merupakan hasil samping dari 

pengolahan keju yang dapat menghasilkan edible film yang 

transparan, lunak, fleksibel dan mempunyai sifat perubahan 
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aroma dari produk pangan yang dilapisinya serta dapat 

mencegah terjadinya kontaminasi mikroorganisme dan bahan 

asing lainnya (Sothornvit and Krochta, 2000). (Cagri, Ustunol 

and Ryser, 2003) menyatakan bahwa aplikasi edible film pada 

keju Gouda diharapkan mampu menjaga sifat kimia keju 

Gouda selama proses pematangan berlangsung. Bahan ataupun 

komponen yang dapat mengendalikan perubahan tersebut 

perlu ditambahkan dan alternatif yang dapat dilakukan adalah 

melapisi permukaan keju Gouda menggunakan edible film 

protein whey dengan penambahan lisozim putih telur sebelum 

dilakukan pematangan, sehingga kualitas kimia keju Gouda 

mampu dipertahankan. 

Lisozim merupakan protein globular yang terdapat pada 

putih telur dan mempunyai berat molekul sekitar 14,4 kDa. 

Lisozim terbentuk dari rantai polipeptida tunggal yang terdiri 

dari 129 asam amino, lisin pada N-akhir dan leusin pada C-

akhir (Saravanan, Shanmugam, Preethi, Sathish Kumar, 

Andan, Amitesh, and Fredrick, 2009). Molekul lisozim terdiri 

dari empat ikatan disulfida (S–S), hal ini yang menyebabkan 

lisozim stabil pada suhu tinggi, bersama dengan enam bagian 

helix. Molekul enzim merupakan komplek padat di dalam 

bentuk yang sama pada senyawa yang berbentuk elips dengan 

protein lain dan dimensi berukuran 4,5 x 3,0 x 3,0 nm. 

(Lesnierowski, Kijowski, and Stangierski, 2003). Pemanfaatan 

ekstrak lisozim dapat dilakukan dengan menambahkannya 

pada edible film. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu 

dilakukan penelitian mengenai  penambahan lisozim putih 

telur pada edible film protein whey terhadap kualitas kimia 

keju Gouda selama pematangan ditinjau dari kadar air, kadar 

protein, kadar lemak dan kadar garam. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini: 

1. Bagaimana perubahan kualitas kimia keju Gouda yang 

dilapisi edible film protein whey dengan penambahan 

lisozim putih telur selama pematangan ditinjau dari kadar 

air, kadar protein, kadar lemak dan kadar garam? 

2. Bagaimana pengunaan lisozim putih telur terbaik pada 

edible film protein whey dalam meningkatkan kualitas 

kimia keju Gouda ditinjau dari kadar air, kadar protein, 

kadar lemak dan kadar garam selama waktu pematangan 

1 hari, 2, 4, dan 8 minggu? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini: 

1. Untuk mengetahui perubahan kualitas kimia keju Gouda 

yang dilapisi edible film protein whey dengan 

penambahan lisozim putih telur selama pematangan 

ditinjau dari kadar air, kadar protein, kadar lemak dan 

kadar garam. 

2. Untuk mengetahui perlakuan terbaik dengan penambahan 

lisozim putih telur pada edible film protein whey dalam 

meningkatkan kualitas kimia keju Gouda ditinjau dari 

kadar air, kadar protein, kadar lemak dan kadar garam 

selama waktu pematangan 1 hari, 2,4, dan 8 minggu. 

  

1.4.  Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini: 

1. Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa dan semua 

pembaca mengenai perubahan kadar air, kadar protein, 

kadar lemak dan kadar garam keju Gouda yang dilapisi 
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edible film protein whey dengan penambahan lisozim 

putih telur. 

2. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, terutama 

pengusaha keju untuk memanfaatkan hasil samping dari 

proses pengolahan keju yang berupa whey sebagai bahan 

baku pembuatan edible film pada keju. 

 

1.5.  Kerangka Pikir 

Keju Gouda merupakan salah satu produk olahan susu 

yang memiliki nilai gizi yang tinggi yang mengandung 31 % 

lemak, 24 % protein, 40 % air, 100 mg kolesterol. Keju Gouda 

mempunyai waktu pematangan yang cukup lama dibandingkan 

dengan keju lainnya, waktu pematangan yang cukup lama 

akan meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang terdapat di 

dalam keju Gouda, sehingga membutuhkan suatu proses atau 

komponen yang dapat mengendalikan transfer massa air, 

oksigen dan aroma, difusi senyawa antimikroorganisme dan 

mencegah kontaminasi mikroorganisme. Selama pematangan, 

keju Gouda mengalami proses perubahan akibat adanya 

transfer massa berupa air, oksigen maupun aroma serta 

berpotensi terhadap terjadinya kontaminasi oleh 

mikroorganisme terutama pada permukaan keju.  

Kadar air keju Gouda selama pematangan akan 

mengalami penurunan sedangkan kadar protein, kadar lemak 

dan kadar garam akan meningkat. Waktu pematangan yang 

semakin lama akan semakin menurunkan kadar air, hal ini 

terjadi karena adanya penguapan yang dapat melepaskan air 

dalam keju (Fox et. al., 2000). Penurunan kadar air 

menyebabkan tekstur keju menjadi keras. Perubahan pada 

tekstur keju selama proses penyimpanan disebabkan oleh 

terjadinya proses proteolisis dan perubahan matriks kasein, 
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dimana proses ini membutuhkan air dan dipengaruhi oleh 

metabolisme dari bakteri dan enzim selama penyimpanan. 

Salah satu alternatif yang bisa diterapkan adalah penggunaan 

edible film protein whey yang ditambahkan pengawet. untuk 

mengurangi kontaminasi mikroorganisme yang terdapat dalam 

keju berupa lisozim putih telur, asam asetat dan beeswax ke 

dalam edible film protein whey. 

Edible film adalah suatu lapisan tipis yang dibuat dari 

bahan yang dapat dimakan, dibentuk untuk melapisi makanan 

(coating) atau diletakkan diantara komponen makanan (film) 

yang berfungsi sebagai penghalang terhadap perpindahan 

massa (misalnya kelembaban, oksigen, cahaya, lipid, zat 

terlarut) dan sebagai pembawa aditif serta untuk meningkatkan 

penanganan suatu makanan (Sothornvit and Krochta, 2000). 

Keju Gouda yang telah dilapisi dengan edible film diharapkan 

dapat mengurangi kadar air dan meningkatkan kadar protein, 

kadar lemak serta kadar garam selama waktu pematangan. 

 

1.6. Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah terdapat perbedaan 

pengaruh penambahan lisozim putih telur, waktu pematangan, 

dan interaksi keduanya terhadap perubahan kualitas kimia keju 

Gouda ditinjau dari kadar air, kadar protein, kadar lemak dan 

kadar garam. 


