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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Keju Gouda  

Keju Gouda adalah salah satu jenis keju semi keras yang 

berasal dari negeri Belanda (Netherland) dengan bahan baku 

utama dari susu segar atau dari susu skim dan mengalami 

pematangan hingga berumur beberapa minggu sampai lebih 

dari satu tahun. Semakin lama masa pematangannya, maka 

keju Gouda akan mempunyai cita rasa yang semakin kuat 

(Anonim, 2007). Keju Gouda dibungkus dengan lapisan lilin 

warna kuning atau merah dengan tujuan untuk melindungi 

keju Gouda dari kerusakan dan penurunan mutu karena 

umurnya yang panjang (Craen et. al., 2001). 

Keju Gouda mempunyai karakteristik warna kuning, 

bagian dalam ada sedikit lubang-lubang kecil, rasanya lembut, 

dan kadar lemak tinggi yaitu 31–48 % dan kadar air 40 – 57 % 

(Anonim, 2007). Karakteristik khas pada keju Gouda antara 

lain memiliki tekstur kuat tetapi lunak, berlubang (bentuk oval 

atau bulat) yang tersebar di sekitar curd, kulit tipis, dan 

berwarna abu-abu cerah hingga abu-abu kehijauan yang 

dibungkus oleh lapisan lilin (wax) berwarna kekuningan. Ciri-

ciri keju berwarna putih kekuningan hingga kuning pudar dan 

tidak mengkilat. Keju Gouda tergolong dalam jenis keju semi 

keras, mempunyai flavor yang baik, toleransi garam yang baik 

dan formasi CO2-nya hasil dari aktivitas proteolitik selama 

pematangannya, termasuk pada level medium. Keju Gouda 

dapat menjadi jenis keju yang sangat keras dengan KA<26 % 

bila masa pemeramannya diperpanjang (Winarno, 2004). 

 

 



8 
 

2.2 Putih Telur  

Han, Quintavalla dan Vicini (2002) menyatakan bahwa 

putih telur ayam mengandung sejumlah protein yang 

menunjukkan aktivitas antibakteri, yang bertindak sebagai 

sistem pertahanan alami pada telur. Lisozim dalam putih telur 

memiliki aktivitas bakteriolitik mengandung 10 sampai 11 %  

protein dan bentuk keringnya mengandung sekitar 83 %. 

Lisozim paling banyak digunakan sebagai bahan pengawet 

dalam kemasan antimikroba. Menurut Idris (2003) 

menyatakan bahwa putih telur didapatkan sekitar 59 % dari 

bobot telur. Putih telur mengandung suatu zat yakni lisozim 

dalam jumlah yang banyak. Lisozim ini merupakan suatu 

senyawa protein yang mengandung antibiotik yang dapat 

menghancurkan beberapa bakteri, sehingga dapat membantu 

untuk mencegah terjadinya kerusakan telur yang dikarenakan 

oleh aktivitas bakteri. 

 

2.2.1 Lisozim Putih Telur  

Lisozim merupakan salah satu komponen putih telur yang 

dapat digunakan sebagai bahan pengawet alami makanan 

karena memiliki sifat antibakteri. Lisozim adalah enzim yang 

berukuran relatif kecil berbentuk monomerik yang terbentuk 

dari rantai polipeptida tunggal yang terdiri dari 129 asam 

amino, lisin pada N-akhir dan leusin pada C-akhir dengan 

berat molekul 14,6 kDa. 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 

et. al., 2003). 
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Lisozim sangat stabil dalam larutan asam dan tetap stabil 

aktifitasnya setelah dipanaskan pada suhu 100 °C selama 1-2 

menit. Stabilitas thermal lisozim berkaitan dengan empat 

ikatan disulfida. Karakter dasar lisozim cenderung mengikat 

protein lain dalam putih telur, karena lisozim sangat stabil 

dalam kondisi asam, emulusi dapat dilakukan pada pH 5,0 

dengan larutan piridin 5 % dengan asam sulfuric pekat dari 

adsorben aktif bentonit (Saravanan et. al., 2009). Menurut 

(Lesnierowski et. al., 2003) menyatakan bahwa aktivitas 

enzim dapat ditingkatkan dengan senyawa tertentu dan 

spektrumnya terhadap organisme target dapat diperluas dengan 

menggunakan senyawa kimia yang sinergis atau perlakuan 

fisik yang mengubah kerentanan mikroorganisme. Spektrum 

aktivitas antibakteri lisozim dapat diperluas melalui modifikasi 

dan pembentukan bentuk polimerik. 

 

2.2.2 Ekstraksi Lisozim 

Menurut Chou dan Chiang (1998) menyatakan bahwa 

ekstraksi lisozim dipengaruhi oleh faktor pH pada fase cair 

putih telur. Secara umum, recovery enzim meningkat seiring 

meningkatnya pH yaitu mencapai pH 9,2. Titik isoelektrik  

lisozim mencapai pH 11.  pada pH 9,2 lisozim tetap bermuatan 

positif pada permukaannya. Efisiensi ekstraksi lisozim putih 

telur tidak berubah meskipun konsentrasi KCl ditingkatkan 

dari 0,05 M menjadi 0,3 M, karena interaksi antara lisozim dan 

protein putih telur lainnya, seperti ovalbumin secara 

elektrostatik sifatnya sudah alami. 

 

2.2.3 Modifikasi Lisozim 

Lisozim mempunyai aktivitas antibakteri pada bakteri 

Gram positif  saja, kerja dari bakteri ini yaitu memecah ikatan 
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antara asam N-asetilmuramik dan N-asetilglukosamin yang 

ada di dinding sel. Penambahan lisozim dapat dilakukan 

dengan senyawa kimia ethylenediaminetetraacetic acid 

(EDTA) yang mempunyai fungsi sebagai perusak sel dengan 

cara mengikat magnesium. Ion ini berfungsi untuk 

mempertahankan integritas sel maupun mempertahankan 

aktivitas enzim nuklease yang merusak asam nukleat 

(Muladno, 2002). Menurut (Padgett et al., 1998) menyatakan 

bahwa lisozim dapat bekerja dengan efektif pada bakteri Gram 

negatif, tetapi lisozim harus dimodifikasi dengan bahan 

perusak membran seperti detergen dan chelator. Salah satu 

bahan chelator adalah EDTA, yang mempuyai sifat antibakteri 

melalui penghambatan dengan keberadaan kationnya dan 

dapat mendestabilisasi membran sel bakteri melalui 

pembentukan kompleks kation divalen yang bekerja sebagai 

jembatan garam diantara membran makromolekul, seperti 

lipopolisakarida yang banyak ditemukan di bakteri Gram 

negatif (Gill and Holley, 2003). 

 

2.3 Edible Film Protein Whey 

Edible film merupakan pelapis makanan yang berupa 

lapisan tipis yang rata, dibuat dari bahan yang dapat dimakan 

dan dapat melindungi bahan pangan dari kerusakan kimiawi, 

fisik dan mikrobiologis (Hugh et.al., 2004). 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 aroma dari produk 

pangan yang dilapisinya serta dapat mencegah terjadinya 
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kontaminasi mikroorganisme dan bahan asing lainnya 

(Sothornvit and Krochta, 2000). 

Edible film protein whey sebagai pelapis makanan 

memiliki kemampuan sebagai antimikroorganisme karena 

dapat melindungi bahan pangan dari kontaminasi 

mikroorganisme pada bagian permukaan. Kemampuan 

antimikroorganisme tersebut sangat terbatas karena hanya 

melindungi bagian permukaan saja, oleh karena itu 

penambahan bahan lain yang dapat meningkatkan sifat 

antimikroorganisme dari edible film dapat dilakukan. 

Keuntungan utama penambahan bahan antimikroorganisme 

pada edible film protein whey adalah sebagai agen penghambat 

pertumbuhan mikroorganisme dalam film dan dapat bekerja 

secara spesifik terhadap target kontaminasi di permukaan 

bahan pangan setelah proses (Cagri et. al., 2003). Beberapa 

jenis bahan pengawet dari antimikroorganisme yang umum 

digunakan pada produk pangan yaitu benzoat, propionat, 

sorbat, parabens, acidifying agents (seperti asam asetat dan 

asam laktat), curing agents (seperti sodium klorida dan sodium 

nitrat), bacteriocins dan bahan pengawet alami. 

Edible film yang digunakan dapat mempengaruhi mutu 

bahan pangan yang dikemas, yaitu terjadinya perubahan fisik 

dan kimia karena migrasi zat-zat kimia dari bahan pengemas 

ke makanan, perubahan aroma, perubahan warna, serta 

perubahan tekstur yang disebabkan oleh perpindahan uap air 

dan oksigen (Syarief, 1990). Utari (2008) menyatakan bahwa 

adanya glucomannan yang terdapat dalam tepung porang akan 

menambah ikatan hidrogen yang terbentuk, sehingga semakin 

banyak ikatan hidrogen yang terdapat dalam bioplastik 

menyebabkan ikatan kimianya akan semakin kuat dan sulit 
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untuk diputus karena memerlukan energi yang besar untuk 

memutuskan ikatan tersebut. 

 

2.4 Lipid Edible Film 

Lipid merupakan gabungan  lemak dan minyak yang 

tergolong kelompok senyawa organik yang tidak larut dalam 

air dan sebagian besar terdiri dari trigliserida yaitu suatu ester 

dari gliserol dan asam lemak (Winarno, 2004). Menurut Kim 

dan Ustunol (2001) menyatakan bahwa pada emulsi edible film 

dari protein whey dengan penambahan lipid dapat 

meningkatkan sifat hidrofobnya. Menurut (Tanaka, Ishizaki, 

Suzuki and Takai. 2000), dengan rendahnya titik cair dari 

lipid, maka dihasilkan edible film yang rapuh, kurang baik 

sebagai barrier terhadap kelembaban. Hal ini disebabkan 

karena meningkatnya kandungan asam lemak tak jenuh dalam 

larutan edible film.  

Rakhma dan Ningtyas (2010), pada umumnya jenis asam 

lemak terdiri dari asam lemak jenuh dan asam lemak tak 

jenuh. Asam lemak jenuh terdiri dari: asam butirat 

(C3H7COOH), asam kaproat (C5H11COOH), asam kaprilat 

(C7H25COOH), asam laurat (C11H23COOH), asam miristat 

(C13H27COOH), asam palmitat (C5H32COOH), asam stearat 

(C17H35COOH). Sedangkan asam lemak tak jenuh terdiri dari: 

asam oleat CH3(CH2)7CH-CH(CH2)7COOH, asam linoleat 

CH2(CH2)4-CHCH2CH-CH(CH2)7, asam linolenat 

CH3CH27CH-CHCH2CH-CHCH2CH=CH(CH2)7COOH. Lipid 

dalam keadaan cair memiliki efektifitas barrier terhadap 

transport kelembaban yang lebih baik bila dibandingkan 

dengan lipid padat (Fairley, German and Krochta, 1994). Lipid 

yang ditambahkan dalam emulsi protein pada pembuatan 

edible film menyebabkan pembentukan larutan edible film 
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yang lebih efektif (Hettiarachchy and Ziegler, 1994), lipid 

yang ditambahkan dapat berupa mentega dan minyak kelapa 

sawit. 

 

2.4.1 Beeswax 

Beeswax terbuat dari bee honeycomb yang mengandung 

ikatan carbon seperti C24 dan C36 dan juga bahan-bahan wax 

lain seperti Carnuba wax yang didapat dari sejenis daun 

Brazillian palm tree, ada juga jenis wax yang disebut 

Candelila wax yang bisa ditemukan di Mexico. Bahan-bahan 

tersebut direbus dengan air yang sudah dicampur dengan asam 

sulfur, yang pada suhu tertentu akan tersaring di permukaan 

rebusan. Rumus empiris dari beeswax yaitu C15H51COOC30H6. 

Itu terdiri dari palmitate, palmitoleate, hydoxypalmitate, dan 

rantai panjang dari oleate ester (karbon 30-32) alifatik alkohol 

dengan perbandingan dari triacontanypalmitate CH3(CH2)29O-

CO-(CH2)14CH3 dengan asam cerotic CH3(CH2)24COOH, 6:1 

(Mulyaningsih, 2008). 

 

2.5 Pematangan Keju Gouda 

Keju Gouda adalah salah satu jenis keju semi keras 

dengan bahan baku utama dari susu segar atau dari susu skim 

dan mengalami pematangan hingga berumur beberapa minggu 

sampai lebih dari satu tahun. Pematangan keju Gouda 

dilakukan dengan cara menyimpan keju yang telah dilapisi 

dengan paraffin pada suhu 2-15 
o
C dengan kelembaban sekitar 

70–80 % selama 3–7 bulan. Semakin lama pematangan 

dilakukan, semakin kuat cita rasa keju yang terbentuk. 

Menurut Anton (2004) menyatakan bahwa pematangan 

merupakan tahap akhir dalam pembuatan keju, pada tahap 

pematangan ini, keju disimpan pada suhu rendah dan 
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kelembaban tinggi dengan kisaran waktu pemeramannya 1–2 

minggu sampai 8 bulan. Semakin lama masa pematangannya, 

maka keju Gouda akan mempunyai cita rasa yang semakin 

kuat. Keju Gouda dibungkus dengan lapisan lilin warna 

kuning atau merah dengan tujuan untuk melindungi keju 

Gouda dari kerusakan dan penurunan mutu karena umurnya 

yang panjang (Craen et. al., 2001). 

Pematangan yang dilakukan pada keju Gouda bertujuan 

untuk memperbaiki tekstur, flavor, aroma dan kualitas kimia 

yang melibatkan perubahan mikrobiologi, biokimia dan 

fisikokimia sesuai yang diinginkan (Fox and McSweeney, 

2004). Menurut Tunick dan Van Hekken (2002) menyatakan 

bahwa pematangan pada keju Gouda sangat memungkinkan 

terjadinya proses enzimatis yang digunakan sebagai media 

untuk memperoleh variasi yang luas dengan masing-masing 

bahan, yakni koagulan, enzim alami susu, bakteri starter dan 

enzim yang dihasilkan, bakteri asam laktat bukan pada starter 

dan enzim yang dihasilkan, mikroorganisme sekunder dan 

enzim yang dihasilkan, beberapa kemungkinan yang terjadi, 

enzim dari faktor luar. 

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 propionate, 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 et. al., 2001). 
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2.6 Kualitas Kimia Keju Gouda 

2.6.1 Kadar Air  

Komponen utama dalam susu adalah air. Air 

merupakan komponen penting dalam bahan pangan karena 

dapat mempengaruhi tekstur, cita rasa dan daya simpan bahan 

pangan. Adanya air dalam bahan pangan khususnya keju 

sangat berpengaruh terhadap kerja enzim dan kelangsungan 

hidup mikroorganisme yang ada didalamnya, sehingga dapat 

berpengaruh terhadap flavor yang terbentuk dan keju yang 

dihasilkan (Winarno, 2004). 

Setiap bahan bila diletakan dalam udara terbuka kadar 

airnya akan mencapai keseimbangan dengan kelembaban 

udara disekitarnya. Kadar air yang tinggi dapat menghasilkan 

aktivitas air yang tinggi. Salah satu penyebabnya adalah bahan 

yang satu disusun oleh bahan-bahan yang mudah mengikat air 

bebas relatif menjadi lebih kecil dan akibatnya bahan jenis ini 

mempunyai aktivitas air yang rendah. Kadar air yang tinggi 

dalam bahan menyebabkan lemak sulit diekstraksi dengan 

pelarut non-polar (ether) karena bahan pelarut sukar masuk ke 

dalam jaringan basah dan menyebabkan bahan pelarut menjadi 

jenuh dengan air, sehingga kurang efisien untuk diekstraksi 

(Hidayat, Padaga dan Suhartini, 2006). 

Khosrowshahi, Madadlau, Mousavi and Djomeh 

(2006) menyatakan bahwa kandungan air bebas yang terdapat 

dalam keju akan terus menurun akibat adanya evaporasi yang 

sejalan dengan waktu pemeraman. Penurunan kadar air 

menyebabkan matriks protein dalam keju lebih kompak, 

sehingga menjadikan tekstur keju lebih keras. Kelembaban 

udara juga merupakan faktor yang mempengaruhi gradien 

kehilangan air dalam keju (Fox et al., 2000). 
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Menurut Fox et. al., (2000) menyatakan bahwa 

penyimpanan keju menyebabkan berkurangnya air karena 

penguapan selama penyimpanan, selama penyimpanan keju 

terjadi penurunan kadar air. Penurunan ini disebabkan oleh 

adanya penguapan selama penyimpanan. Suhu rendah 

menyebabkan penguapan yang lambat pada keju (Souza, Ayub 

and Rosa, 2003). Kadar air di dalam keju dan di luar keju 

berbeda selama penyimpanan. Kadar air di dalam keju lebih 

tinggi dibandingkan pada bagian permukaan keju. Selama 

penyimpanan terjadi kenaikan kadar air pada bagian dalam 

keju dan terjadi penurunan pada bagian luar keju serta 

mengalami keseimbangan setelah 30 hari penyimpanan. 

Rendahnya kadar air pada permukaan keju menyebabkan lebih 

mudahnya air menguap pada permukaan keju daripada di 

dalam keju (Sihufe, Zorrilla and Rubiolo, 2003). Penurunan 

kadar air dapat menyebabkan rendahnya hidrasi protein dan 

kuatnya matriks kasein, sehingga tekstur keju menjadi lebih 

keras (Buffa, Trujillo, Pavia and Guamis, 2001). 

Menurut Idris (2003) menyatakan bahwa kadar air 

dalam keju bervariasi mulai dari keju lunak hingga keju keras 

bekisar antara 32 % hingga 80 %. Kadar air dalam keju Gouda 

bekisar antara 43 % sampai dengan 57 % (Anonim, 2007). 

Kadar air pada keju Gouda berpengaruh sangat besar pada saat 

proses berlangsungnya pematangan. Pematangan memberikan 

kesempatan bagi mikroorganisme dan enzim dalam keju untuk 

menghidrolisis lemak, protein, laktosa dan zat-zat lain. 

Menurut Fox et. al., (2000) menyatakan bahwa penyimpanan 

keju menyebabkan berkurangnya air karena penguapan selama 

penyimpanan. 

Keju Gouda termasuk keju semi keras dengan kadar 

air antara 41-52 %, namun bila diperpanjang masa 
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pemeramannya keju Gouda bisa menjadi keju yang sangat 

keras dengan kadar air <26 %. Waktu pemeraman yang 

semakin lama akan menurunkan kadar air keju (Fox et al., 

2000). Berdasarkan hasil penelitian Fibrianty (2008) 

menyatakan bahwa rata-rata kadar air keju Gouda yang 

dilapisi edible film mengandung bahan antimikroorganisme 

sebelum pemeraman adalah 42,32 %. Selama pemeraman 

kadar air yang terkandung di dalam keju akan terus menurun 

akibat terjadinya penguapan. 

 

2.6.2 Kadar Protein 

Kandungan protein keju memegang peranan penting 

dalam mempertahankan emulsi antara lemak dan air. Peran 

protein tersebut dipengaruhi oleh kelarutannya, protein yang 

mempunyai kelarutan tinggi (terlarut secara sempurna) dapat 

mengikat air lebih banyak, melindungi dan mengikat lemak 

dengan baik, sehingga lemak dan air dapat teremulsi serta 

terdispersi secara merata (Margiono, 1994). 

Peningkatan kadar protein terlarut pada keju Gouda 

disebabkan oleh terjadinya hidrolisis protein oleh enzim renin 

menjadi proteosa, pepton, asam asam amino selama 

pemeraman berlangsung. Aktivitas enzim protease pada proses 

pematangan keju tidak saja berasal dari renet yang digunakan, 

tetapi bakteri starter Streptococcus cremoris juga 

menyumbangkan protease, yang aktivitasnya setara dengan 40 

% renet (Tunick and Van Hekken, 2002). Semakin  lama 

pematangan pada keju Gouda akan menyebabkan kadar 

protein terlarut semakin tinggi yang pada gilirannya 

menghasilkan matriks keju yang lembut dan struktur menjadi 

lebih homogen. 
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Protein whey terdiri dari α-laktalbumin (65 %), dan β-

lactoglobulin (25 %) dari serum albumin (10 %). Protein whey 

juga mengandung glikomakropeptida tergantung pada metode 

pembuatan keju istilah albumin lazim dipakai untuk menyebut 

nama protein susu yang berdasarkan ilmu kimia disebut 

sebagai laktalbumin. Kandungan albumin dalam susu cukup 

seragam, yaitu sekitar 0,5 %. Protein ini serupa tapi tidak sama 

persis dengan albumin darah, apabila dikeringkan, albumin 

berupa serbuk yang tidak mempunyai rasa. Albumin memiliki 

susunan kimia yang komplek, mengandung karbon, oksigen, 

hidrogen, nitrogen dan sejumlah kecil belerang. Albumin 

menggumpal karena pemanasan, bukan oleh rennet. Albumin 

mengalami denaturasi pada suhu sekitar 60 ºC (Anonim, 

2007). Protein yang terkandung dalam susu selain kasein dan 

albumin adalah laktoglobulin, fibrin dan protein yang larut 

dalam alkohol. Susu mengandung laktoglobulin tidak lebih 

dari 0,1 %. Laktoglobulin mulai mengalami denaturasi pada 

suhu yang lebih tinggi daripada laktalbumin, yaitu pada suhu 

75 ºC (Idris, 2003). 

 

2.6.3 Kadar Lemak  

Lemak merupakan komponen susu yang penting seperti 

halnya protein. Lemak dapat memberikan energi lebih besar 

daripada protein maupun karbohidrat. Satu gram lemak dapat 

memberikan ± 9 kalori. Lemak terdapat sebagai globula atau 

emulsi yang berukuran kecil di dalam serum susu. Globula 

lemak dikelilingi oleh lapisan tipis yang mengandung bahan 

reaktif dan enzim. Membran globula lemak berfungsi 

melindungi lemak susu dari aktivitas enzim lipase dan 

mencegah terjadinya koalesen antar globula (Hidayat dkk, 

2006). 
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Lemak susu seringkali disebut sebagai lemak mentega, 

merupakan komponen susu yang nilainya paling tinggi dari 

lainnya digunakan sebagai penentu harga. Lemak berada 

dalam globula-globula kecil yang tersebar berupa emulsi dari 

tipe lemak dalam air. Globula tersebut tidak terlihat oleh mata, 

tetapi dapat dilihat dibawah mikroskop dengan perbesaran 

rendah. Kandungan lemak dalam susu dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu bangsa sapi, masa laktasi dan pakan 

(Idris, 2003). 

Kadar lemak keju olahan tergantung dari kadar lemak 

keju alami yang digunakan, pada saat proses pembuatan keju 

olahan terdapat kemungkinan lemak keluar dari keju olahan 

selama proses pemanasan, semakin tinggi suhu pemanasan 

akan menyebabkan semakin banyak pula lemak yang keluar 

(Kosikowaki, 1994). Lemak memiliki sifat plastis, artinya 

mudah dibentuk atau dicetak atau dapat diempukkan (cream) 

yaitu dilunakan dengan pencampuran udara. Lemak yang 

plastis biasanya mengandung kristal gliserida yang padat dan 

sebagian gliserida cair. Bentuk dan kristal mempengaruhi sifat 

lemak pada makanan roti dan kue (Winarno, 2004). 

Eskin (1995) menyatakan bahwa lemak yang terdapat 

pada keju selama pematangan mengalami perombakan 

menjadi asam-asam lemak (seperti asetat, butirat, kaproat, 

stearat, oleat dan lain-lain). Asam-asam lemak ini akan 

berubah menjadi berbagai ester yang akan menimbulkan cita 

rasa dan aroma. Degradasi lemak sebagai akibat adanya enzim 

lipase yang berasal dari aktivitas bakteri starter (Streptococcus 

lactis dan Lactobacillus cremoris). Asam-asam lemak terbang 

yang terbentuk merupakan hasil lipolisis lemak keju dan 

merupakan komponen penting dalam membentuk cita rasa, 

aroma, kekompakan (body) dan tekstur, baik pada keju lembut 
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(soft cheese) maupun pada keju keras (hard cheese). Scott 

(1981), lipolisis lemak selama proses fermentasi keju akan 

menjadi asam-asam lemak membentuk rasa, kekompakan, 

tekstur dan aroma keju. Anonim (2007) menyatakan bahwa 

kadar lemak minimum keju Gouda adalah 48  %. 

Kandungan lemak keju merupakan salah satu komponen 

yang berguna pada pembentukan citarasa dan tekstur keju. 

Kadar lemak keju bergantung pada bahan dasar keju, proses 

pembuatan, dan bahan tambahan lain yang ditambahkan pada 

saat proses pembuatan keju. Semakin tinggi kadar protein 

keju, semakin banyak jumlah lemak yang diikat dan 

dipertahankan dalam keju, sehingga semakin tinggi kadar 

lemak keju yang dihasilkan (Caric, 1992). Fox et. al., (2000) 

menyatakan bahwa lemak mempunyai peran yang penting 

pada keju yaitu dapat berpengaruh pada kekompakan tekstur 

keju, rasa (dimulut), dan flavor. Lemak dapat dihidrolisa 

menjadi asam lemak bebas karena terdapatnya sejumlah air 

dalam minyak atau lemak tersebut. Proses hidrolisis ini dapat 

menurunkan kadar lemak produk karena asam-asam lemak 

bebas yang mudah menguap. 

 

2.6.4 Kadar Garam 

Penggaraman pada proses pembuatan keju bertujuan 

untuk meningkatkan cita rasa, tekstur dan penampakan keju, 

mengontrol fermentasi asam laktat setelah titik optimum 

tercapai, menghambat mikoorganisme pembusuk dan 

menurunkan kadar air. Proses penggaraman pada pembuatan 

keju Gouda umumnya dilakukan dengan merendam keju pada 

larutan garam dengan konsentrasi 15-23 % (Fox et. al., 2000). 

Penggaraman akan menyebabkan molekul NaCl yang 

terkandung dalam larutan garam akan terurai menjadi ion Na
+
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dan Cl
-
 dari ion tersebut akan berpindah dari larutan garam 

menuju keju (Khosrowshahi et. al., 2006). 

Garam yang terkandung dalam keju dapat berperan dalam 

pembentukan flavor, mengontrol pertambahan bakteri starter 

dan nonstarter, regulasi aktivitas rennet dan enzim lain, 

berperan dalam syneresis curd dan berpengaruh terhadap kadar 

air, kadar garam, pH serta tekstur keju (Tarakci, Sagun, 

Sancak and Durmaz, 2004). Menurut Walstra, Noomen dan 

Geurts. (1993), keju Gouda yang diperam selama dua minggu 

sampai dua tahun memiliki kandungan garam sebesar 2-7 %. 

Fibrianty (2008) menyatakan bahwa kadar garam keju Gouda 

segar yang dilapisi edible film protein whey mengandung 

bahan antimikroorganisme adalah 1,14 %. 

 

2.7 Difusi Air dan Garam dalam Keju Gouda Selama 

Pematangan 

Distribusi air di dalam keju tidaklah merata, bagian inti 

cenderung memiliki kadar air yang lebih tinggi daripada 

permukaan. Kadar air di dalam keju akan berpengaruh 

terhadap kadar garam dan kandungan lemak dalam keju 

tersebut (Tarakci and Kucukoner, 2006). Srbinovska, 

Cizbanovski, Dzabirski, Andonov and Palasevski (2001) 

menyatakan bahwa kadar air keju yang tinggi akan 

mempercepat difusi garam. Pada awal pematangan, kandungan 

garam pada bagian permukaan (eksternal) keju lebih banyak 

jika dibandingkan dengan bagian inti (internal), sedangkan 

kandungan air lebih banyak dibagian inti. Seiring dengan 

pematangan keju, garam berdifusi masuk ke dalam inti dan air 

bergerak keluar. 

Mekanisme difusi air dan garam terjadi karena adanya 

perbedaan tekanan osmotik antara air di dalam keju dengan 
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larutan garam dan akan mengakibatkan air yang terkandung di 

dalam keju akan berdifusi keluar dari matriks keju, hal ini 

akan berlangsung hingga tercapai keseimbangan tekanan 

osmotik (titik equilibrium) (Khosrowshahi et. al., 2006). 

Perbedaan tekanan osmotik antara air dalam keju dan larutan 

garam akan menyebabkan laju penyerapan garam ke dalam 

keju ketika bulan pertama pematangan keju berjalan sangat 

cepat (Tarakci and Kucukoner, 2006). Penyerapan garam di 

dalam keju juga dipengaruhi oleh suhu penggaraman, semakin 

tinggi suhu penggaraman, maka penetrasi garam akan semakin 

cepat dan kadar garam akan semakin tinggi (Melili, Barbano, 

Manenti, Lynch, Carpino and Licitra, 2004). 


