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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Susu merupakan bahan pangan yang terdiri dari berbagai nutrisi dengan 

proporsi yang seimbang. Penyusun utamanya adalah air, protein, lemak, laktosa, 

mineral, dan vitamin-vitamin. Kandungan nutrisi yang tinggi ini akan mudah rusak 

karena adanya kontaminasi mikroba. Pada sisi lain, kandungan nutrisi tinggi dapat 

dimanfaatkan sebagai substrat bagi mikroba bakteri asam laktat untuk menghasilkan 

produk yang diinginkan seperti keju (Widodo, 2003).  

Susu dihasilkan dari hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing. 

Produksi susu dari peternak didistribusikan ke pabrik susu dan diolah sendiri 

menjadi susu cair siap minum. Susu yang dihasilkan peternak hanya dapat dijual ke 

koperasi/pabrik susu dan diolah sendiri menjadi susu siap minum. Terdapat 

permasalahan mendasar yang menimpa peternak susu, yaitu daya tahan susu yang 

rendah/mudah rusak,  posisi tawar peternak terhadap harga susu lemah dan 

sedikitnya daya serap produksi susu oleh pabrik/koperasi serta minimnya 

pengetahuan peternak terhadap olahan susu. Disisi lain peternak senantiasa 

menginginkan agar susu yang diproduksi dapat dimanfaatkan seutuhnya tanpa ada 

yang mengalami kerusakan ataupun terbuang percuma, sehingga perlu 

pengelolahan susu yang bertujuan untuk mengawetkan susu agar lebih lama bila 

disimpan. Keju merupakan produk olahan susu. Keju merupakan gumpalan (curd) 
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dari proses koagulasi kasein susu mengunakan rennet, asam laktat atau enzim lain 

yang dapat menggumpalkan kasein susu (Daulay, 1991).  

Jamur Rhizopus oryzae mampu menghasilkan asam laktat (Purwoko & 

Pamudyanti, 2004). Selain itu Rhizopus oryzae memiliki enzim protease yang 

sifatnya seperti rennet (Hadiwiyoto, 1983). Asam laktat akan membantu 

mengasamkan susu, sedangkan protease berfungsi mengumpalkan kasein susu. 

Selain asam laktat dan protease Rhizopus oryzae mampu menghasilkan lipase yang 

berfungsi sebagai pemecah lemak yang akan meningkatkan cita rasa keju.  

Dalam pembuatan keju pemeraman merupakan salah satu tahapan penting. 

Produk keju yang mengalami  pemeraman dapat merubah keju muda secara 

perlahan menjadi keju yang matang. Pada proses pemeraman terjadi perubahan cita 

rasa dan tekstur. Perubahan tersebut disebabkan adanya pemecahan protein 

menjadi peptida sederhana dan asam amino, pemecahan lemak menjadi asam 

lemak dan asam volatil seperti asam asetat dan propionat, fermentasi laktosa, sitrat, 

dan bahan organik lainnya menjadi asam-asam, ester, alkohol, cita rasa, diasetil dan 

komponen lainnya.  

Pembuatan keju peram melibatkan proses pengasaman dan pemeraman. 

Pengasaman susu dilakukan dengan penambahan asam maupun inokulasi mikroba. 

Pengasaman susu langsung dengan asam kurang sesuai untuk pembuatan keju 

peram karena selama proses pemeraman tidak terjadi perubahan yang nyata 

terhadap protein (proteolisis), lemak (lipolisis), dan laktosa. Sedangkan pengasaman 

dengan menggunakan inokulum dapat mengakibatkan perubahan biokimia meliputi 
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proteolisis, lipolisis dan fermentasi laktosa. Perubahan biokimia dapat 

mempengaruhi cita-rasa dan tekstur (Septiana, 1994). 

Pemeraman keju dilakukan dengan menyimpan keju selama beberapa waktu 

dan pada suhu tertentu. Semakin lama pemeraman, semakin kuat cita-rasa keju 

yang terbentuk. Dalam pemeraman keju, suhu pemeraman berpengaruh terhadap 

kecepatan aktivitas proteolitik dan produksi asam. Suhu yang tinggi akan 

mempercepat proses tersebut, tetapi tidak menguntungkan. Pada suhu yang tinggi, 

produksi asam lebih cepat, sehingga timbul cita rasa asam yang kuat dan 

penguapan dipercepat sehingga kehilangan air lebih banyak dan pembusukan lebih 

cepat terjadi. Pada suhu yang rendah terjadi keseimbangan produksi asam dan 

aktivitas proteolitik serta penguapan air terhambat (Daulay, 1991). 

Penelitian ini akan dilakukan penelitian tentang keju peram yang 

diinokulasikan oleh Rhizopus  oryzae dengan menggunakan variasi suhu dan lama 

pemeraman. Keju yang peram pada penelitian ini akan dianalisis nilai pH, kadar 

lemak, kadar protein, kadar asam amino, identifikasi mikroba, dan uji kesukaan. 
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1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

Bagaimanakah pengaruh variasi suhu dan lama pemeraman terhadap 

kualitas keju berdasarkan nilai pH, kadar lemak, kadar protein, kadar asam 

amino, serta uji kesukaan pada keju peram? 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

Mengetahui pengaruh variasi suhu dan lama pemeraman terhadap kualitas keju 

berdasarkan nilai pH, kadar lemak, kadar protein, kadar asam amino, serta uji 

kesukaan pada keju peram. 
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1.4  Manfaat  Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini maka akan memberikan manfaat 

antara lain: 

1. Umum 

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan ilmu 

dan teknologi pengelolahan susu, sehingga dapat dijadikan sebagai salah 

satu pedoman alternatif dalam variasi pengelolahan susu dan pembuatan 

keju peram. 

2. Khusus  

Memberikan informasi mengenai pengaruh variasi suhu dan  lama 

pemeraman terhadap kualitas keju berdasarkan nilai pH, kadar lemak, kadar 

protein, kadar asam amino, serta uji kesukaan pada keju peram yang 

diinokulasi Rhizopus  oryzae. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 
 

1. Keju 
 

1. Definisi Keju 

Keju merupakan makanan yang dibuat dari dadih susu, yang diperoleh 

dengan penggumpalan bagian kasein dari susu. Pengumpalan ini terjadi dengan 

adanya enzim rennet, dengan meningkatkan keasaman susu melalui fermentasi 

asam laktat atau dengan kombinasi teknik kedua. Keju adalah produk yang dibuat 

dari curd yang diperoleh dari susu penuh atau susu skim sapi atau hewan lain 

dengan atau tanpa krim tambahan dengan mengkoagulasikan kasein oleh rennet, 

asam laktat atau enzim lain atau asam lain yang sesuai dan dengan atau tanpa 

perlakuan lebih lanjut terhadap curd yang terpisah oleh panas atau dengan fermen-

fermen pematangan (Soeparno, 1992).  

2. Klasifikasi Keju 

Menurut Susilorini (2006) ada dua cara umum untuk mengklasifikasikan keju 

didasarkan pada sifat-sifat tekstur atau pada cara-cara pematanganya. Keju 

dianggap lunak dengan kadar air lebih besar dari 40%, setengah lunak atau 

setengah keras 36-40%, keras dengan kadar air 25-36% dan sangat keras jika kadar 

air kurang dari 25%. 

Berdasarkan kematangan, keju dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu 

keju mentah dan keju peram/matang. Keju mentah merupakan keju yang diperoleh 
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dari pembuatan keju sampai proses perendaman garam. Keju matang merupakan 

keju mentah yang diperam selama beberapa bulan (Susilorini, 2006). 

Keju mempunyai karakteristik-karakteristik tertentu seperti ukuran, bentuk, 

warna, penampakan eksternal, aroma, cita rasa, dan data analitik untuk prosentase 

lemak dalam bahan kering, persentasi kadar air, dan sebagainya yang dapat 

dijadikan sebagai dasar untuk melakukan klasifikasi (Prasetyawati, 2007). Keju 

berdasarkan kandungan lemak dalam bahan kering dapat dilihat padat Tabel 1. 

Tabel 1. Kadar lemak berbagai macam keju (%) (Prasetyawati, 2007). 

Tipe Keju   Kadar Lemak %   Deskripsi Keju  

Extra Hard   > 60  Keju berlemak tinggi  

Hard   >45 - < 60 Keju susu berlemak  

Half Fat  >25 - < 45 Keju berlemak sedang  

Semi Soft >10 - < 25 keju berlemak rendah  

Soft   <10  keju susu skim 

 

3. Bahan pembuatan keju  

Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan keju terdiri dari bahan baku 

berupa susu, starter keju, rennet dan garam. Keju biasanya dibuat dari susu sapi, 

tetapi beberapa negara biasa menggunakan juga susu yang berasal dari hewan 

mamalia lainnya seperti kerbau, domba, kambing dan biri-biri. Susu yang digunakan 

harus dari hewan yang sehat dan bebas dari penyakit mastitis (Prasetyowati, 2007). 
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4. Kultur starter  

Starter keju adalah kultur aktif dari mikroorganisme non-patogen yang 

ditumbuhkan dalam susu atau whey yang berperan dalam pembentukkan 

karakteristik-karakteristik dan mutu tertentu pada produk keju (Daulay, 1991). Starter 

bakteri yang ditambahkan pada pembuatan keju akan melakukan tiga aktivitas 

penting yaitu, (1) glikolisis, yaitu perubahan laktosa menjadi asam laktat; (2) 

proteolisis, yaitu pemecahan protein menjadi substansi yang lebih sederhana seperti 

pepton, asam amino, dan lain-lain; dan (3) lipolisis, yaitu hidrolisis asam lemak dari 

lemak susu, lipolisis bertanggung jawab atas pembentukkan rasa dan aroma 

(Apriyantono, 2007). 

Mikroorganisme yang paling banyak digunakan dalam pembuatan keju 

khususnya starter keju adalah kelompok bakteri asam laktat (BAL) yang 

menghasilkan asam, terutama asam yang memfermentasikan laktosa. Asam ini 

memberi rasa asam yang segar pada tahu keju, membantu terjadinya 

penggumpalan rennet, menyebabkan terjadinya pencuitan dan pemerasan keju, 

membentuk karakteristik tekstur spesifik selama pembuatan keju (Apriyantono, 

1997). Bakteri asam laktat dapat dibedakan atas dua  kelompok yaitu yang bersifat 

homofermentatif dan heterofermentatif. Kelompok bakteri homofermentatif akan 

memfermentasikan glukosa menjadi asam laktat sebagai satu-satunya produk. 

Bakteri yang tergolong homofermentasi misalnya Streptococcus, Pediococcus, dan 

beberapa spesies dari genus lactobacillus. Kelompok bakteri heterofermentatif selain 

menghasilkan asam laktat juga senyawa-senyawa lain seperti asam piruvat, asam 
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asetat, karbon dioksida dan lain-lain. Kelompok BAL heterofermentatif antara lain 

Leunostoc (Rahman   1992). 

Berbagai kapang juga digunakan dalam fermentasi keju, misalnya keju biru 

(Blue Cheese), keju Gorgozola, keju Requeforth dan keju Camembert (Apriyantono, 

1992). 

5. Tahapan Pembuatan Keju 

Tahap pembuatan keju melibatkan dua fase yang saling berhubungan, yang 

pertama yaitu pembentukan komposisi dan pH, yang kedua yaitu membangun 

karakteristik fisik dan rasa (Marth dan Steele, 2001). Pembuatan keju pada dasarnya 

meliputi pengasaman, penggumpalan, pengaliran cairan whey serta penggaraman 

sedangkan  pada keju peram dijumpai proses pemeraman. Tahap-tahap pembuatan 

keju meliputi : 

1. Pasteurisasi  

Pasteurisasi bertujuan untuk membunuh bakteri patogen dan 

mengurangi sejumlah bakteri yang lainnya yang dapat mempengaruhi dalam 

pembuatan keju (Rahman et al., 1992). Suhu pasteurisasi yang optimum 72 

°C selama 16 detik (Daulay, 1991). Ditambahkan Prasetyowati (2007) 

pasteurisasi susu dapat menyebabkan bakteri yang berguna (misalnya 

bakteri asam laktat) serta beberapa enzim susu seperti lipase kemungkinan 

juga ikut rusak, sehingga digunakan temperatur yang lebih rendah (65°C) 

untuk membunuh beberapa koliform agar dapat mempertahankan aktivitas 

enzim-enzim lipase. 
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2. Pengasaman susu 

   Pengasaman susu bertujuan membuat susu bersifat asam. Sifat 

sedikit asam dibutuhkan untuk membantu mempercepat pengumpalan 

protein susu (Rahman et al., 1992). Pengasaman dapat dilakukan dengan 

penambahan bakteri Streptococcus lactis. Proses fermentasi oleh 

Streptococcus lactis akan mengubah laktosa (gula susu) menjadi asam laktat 

sehingga derajat keasaman (pH) susu menjadi rendah dan rennet efektif 

bekerja. 

3. Pembentukan dadih (pengumpalan susu) 

Salah  satu karakteristik pembuatan keju adalah pembentukan curd 

atau pengumpalan kasein susu. Pengumpalan merupakan hasil dari kegiatan 

asam laktat hasil dari fermentasi, berasal dari kinerja rennet, bakteri asam 

laktat atau melalui perpaduan rennet dan bakteri asam laktat (Eckles, 1980).   

Proses pengumpalan kasein ini dimulai dengan menambahkan starter 

culture dan kemudian dilanjutkan dengan penambahan rennet. Sebelum 

dilakukan penambahan starter culture, susu yang dipasteurisasi didinginkan 

terlebih dahulu hingga temperatur sekitar 21- 26 °C untuk menginduksi 

pertumbuhan bakteri starter yang diinokulasi (Daulay, 1991). 

Mikroorganisme yang digunakan sebagai kulltur untuk starter keju 

sangat beragam. Keju yang diolah pada suhu 37°C biasa menggunakan 

kultur Streptococcus thermophilus dan genus Lactobacillus (Buckle et al., 

1987).  Spesies-spesies dari Lactobacillus yang digunakan sebagi kultur 

untuk starter keju adalah spesies-spesies yang bersifat homofermentatif, 
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Lactobacillus bulgaris, Lactobacillus casei, dan Lactobacillus helveticum. 

Semua spesies Lactobacilli ini, kecuali Lactobacillus casei, tumbuh baik pada 

suhu 37°C atau lebih tinggi, sedangkan temperatur optimal untuk 

Lactobacillus casei sekitar 30 °C (Daulay, 1991).  

Menurut Rahman et al (1992) pembentukan dadih atau curd dapat 

terjadi setelah 30 menit penambahan  rennet Setelah terjadi proses 

pengumpalan maka dilakukan pemotongan (cutting). 

4. Pemasakan dadih 

Pemasakan adalah mengintroduksikan panas yang pada umumnya 

diikuti pengadukan pada pemotongan dadih dan whey pada jangka waktu 

tertentu. Tujuan dari pemasakan dadih adalah untuk memadatkan curd dan 

memisahkan whey. Pemanasan dilakukan pada suhu 39°C  selama satu jam. 

Pemasakan akan mempengaruhi tekstur curd, mengatur kadar air bahan dan 

memberi peningkatan kadar asam laktat sehingga dapat mencegah 

kontaminasi mikroorganisme perusak (Rahman et al., 1992). 

5. Penyaringan  

Penyaringan atau pemisahan whey  bertujuan untuk mendapatkan 

curd yang bebas dari whey (Prasetyowati, 2007). Penyaringan dilakukan 

dengan cara dengan mengalirkan whey melalui saringan metal pada tangki 

pembuatan keju (Rahman et al., 1992). Penyaringan juga bisa dilakukan 

dengan kain bersih. Tujuan dari penyaringan ini adalah memisahkan curd 

dengan whey, untuk selanjutnya mengambil curd dan membuang whey 

(Daulay, 1991). 
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6. Pengepresan/ pemadatan,  

Tujuan utama pengepresan adalah membentuk partikel-partikel dadih 

yang masih longgar menjadi massa yang cukup kompak  serta mengeluarkan  

whey bebas yang tersisa  (Daulay, 1991). Menurut Rahman et al., (1992) 

pengepresan menyebabkan karakteristik bentuk yang khas dan tekstur yang 

kompak, serta menyempurnakan jaringan curd. Pengepresan dapat 

dilakukan dengan cara memasukkan curd basah dalam kotak kayu atau 

kotak logam atau kantong kain dengan atau tanpa pemberat atau tekanan 

hidrolik dari luar. Pengepresan menyebabkan karakteristik bentuk yang khas 

dan tekstur yang kompak, serta dapat menyempurnakan jaringan curd 

karena masih akan ada whey yang dipisahkan. Pengepresan dikerjakan 

selama ½ sampai 3 hari (Prasetyowati, 2007). 

7. Penggaraman 

     Penggaraman keju dapat dilakukan dengan menaburkan kristal 

garam pada permukaan dadih secara manual atau mekanis, atau dengan 

mencelupkan keju yang telah ditekan kedalam larutan garam. Penggaraman 

harus rata untuk menghidari pembentukkan keju yang berbintik-bintik 

(Rahman et al., 1992). Pada tahap ini garam ditambahkan sebanyak 2-6% 

dari total pembuatan keju agar mempunyai rasa asin. Tujuan dari 

penggaraman keju ini adalah untuk meningkatkan rasa, tekstur, menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme pembusuk, dan menurunkan kadar air, 

sehingga menjadi penentu kadar air produk keju akhir (Daulay, 1991). 

Sebagian besar keju ditambahkan garam selama proses pembuatan 
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berlangsung. Garam akan menarik whey keluar curd dan menjadi salah satu 

faktor untuk mengontrol keasaman dan tekstur. Penambahan garam juga 

mencegah tumbuhnya mikroorganisme yang tidak diinginkan. Penambahan 

garam disesuaikan dengan keju yang ingin dibuat, 1% pada keju cottage dan 

keju krim, 5% pada keju Permesan dan keju Requefort (Prasetyowati, 2007). 

 

2. Pemeraman keju  

a. Pemeraman  

Pemeraman merupakan proses menyimpan keju selama beberapa waktu dan 

temperatur tertentu. Pemeraman keju dilakukan untuk mendapatkan sifat tekstur dan 

flavor yang diinginkan. Pemeraman dilakukan untuk menyempurnakan sebagian 

proses pembuatan keju, karena pada saat pemeraman akan memberikan 

kesempatan pada mikroba yaitu kapang atau bakteri serta enzim untuk melakukan 

aktivitasnya (Rahman et al., 1992). Pemeraman keju dilakukan untuk mendapatkan 

sifat tekstur dan cita rasa keju yang diinginkan. Selama pemeraman cita rasa yang 

dikehendaki muncul akibat adanya aktivitas mikroorganisme dan enzim yang 

merombak protein, lemak, dan karbohidrat (Septiana, 1994). 

b. Perubahan fisik dan kimia selama pemeraman  

Selama pemeraman keju, terjadi perubahan kimia terutama terhadap 

komponen karbohidrat/ laktosa, pemecahan protein (proteolisis), dan pemecahan 

lemak menjadi asam lemak bebas (lipolisis). Perubahan kimia diakibatkan oleh 

enzim yang berasal dari bakteri asam laktat sebagai starter, bakteri bukan asam 

laktat sebagai starter dalam susu, rennet atau pengganti rennet yang digunakan 
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sebagai penggumpal susu, mikroba lain yang tumbuh diatas permukaan keju  

(Septiana, 1994).    

Perubahan tekstur dan rasa selama pemeraman diakibatkan karena adanya 

perubahan biokimia (Eskin, 1990). Hubungan perubahan sifat kimia dan fisik selama 

pemeraman keju dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

PEMERAMAN KEJU 

     (Enzimatis) 

 

Enzim penggumpal       enzim susu                  enzim starter  

 (rennet, protease)          normal                   dan mikroba 

  

                                protein 

        proteosa                     gula    lemak  

                                pepton    alkohol  asam lemak  

    keton    

                                peptida           aldehid     ester 

                               asam amino     C2-C10 

    flavor                         aroma 

                               amonia            body  tekstur            C12-C22 

                         sulfida hidrogen                     

 

Gambar 1. Hubungan perubahan sifat kimia dan fisik selama pemeraman keju  (Septiana, 
1994). 

 

Selama pemeraman, keju mengalami perubahan pada kosistensi dan cita-

rasanya. Kosistensi ini meliputi elastisitas, kekerasan, dan plastisitas. Terjadinya 

perubahan karakter ini disebabkan adanya hidrolisis protein secara enzimatis yang 
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menyebabkan kasein mudah larut, sehingga keju menjadi lunak. Apabila dalam 

pembuatan keju terbentuknya asam terlalu banyak mengakibatkan dadih cenderung 

kasar, rapuh, dan bila dilenturkan mudah patah (Daulay, 1991). 

Selama pemeraman keju, akan terjadi hidrolisis protein oleh protease, 

hidrolisis lemak oleh lipase, perubahan asam-asam amino dan asam lemak karena 

aktivitas berbagai enzim, sehingga terjadi perubahan rasa, tekstur, aroma, dan 

penampakan. Protein diubah menjadi peptida, dan asam amino yang lebih 

sederhana. Lemak dihidrolisis menjadi berbagai macam asam lemak yang mudah 

menguap (Prawisuma, 2007). Selain itu selama proses pemeraman terjadi 

pemecahan laktosa menjadi asam laktat, sejumlah kecil asam asetat, asam 

propionat, dan CO2.   

Selama pemeraman terjadi aktivitas proteolisis yang memberikan 

sumbangan terhadap cita rasa dan tekstur keju yang dihasilkan (Daulay,1991). 

Menurut Septiana (1994), cita rasa keju dipengaruhi oleh hasil pemecahan protein 

(hasil proteolisis), hasil pemecahan lipid, asam laktat, dan garam serta adanya CO2.  

Proteolisis merupakan proses yang penting pada pemeraman keju. 

Proteolisis pada proses pengelolahan keju terjadi pada susu segar, selama proses 

penggumpalan susu dan selama pemeraman. Selama pemeraman keju muda 

mengalami proses hidrolisis pada bagian protein yang tidak larut dalam air, yang 

merupakan bagian besar dari komponen nitrogen sehingga terbentuk komponen 

sederhana yang larut dalam air. Menurut Septiana (1994) perubahan protein yang 

tidak terlarut menjadi komponen yang terlarut air dapat dilihat pada Gambar 2. 

sebagai berikut: 
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Protein  + H
2
O       proteosa    H2

O       peptone    H
2
O     peptida     H2

O       asam amino 

(tidak terlarut)                                            terlarut                      

 
Gambar 2. Perubahan protein yang tidak terlarut menjadi komponen yang terlarut 

air 
 
 
Selain proteolisis, lipolisis juga terjadi selama pemeraman, lipolisis 

merupakan pemecahan lemak sehingga dibebaskan asam lemak. Lipolisis ini dapat 

terjadi akibat adanya aktivitas enzim lipase. Lipolisis tampak penting terhadap 

pembentukkan asam lemak bebas. Pembentukkan asam lemak bebas penting untuk 

pembentukkan cita rasa baik pada keju lunak maupun keju keras (Eskin, 1990). 

 

3. Suhu dan Lama Pemeraman 

Pemeraman dilakukan dengan menyimpan keju selama beberapa waktu dan 

temperatur tertentu. Keju yang diperam pada suhu 13°C selama 6 bulan mempunyai 

cita rasa yang lebih kuat dibandingkan dengan keju yang diperam selama 9 bulan 

pada suhu 6°C. Pemeraman selama 8 minggu keju Ras pada suhu 15°C 

menghasilkan keju yang berkualitas baik (Septiana, 1994). 

Suhu pemeraman merupakan faktor yang harus dikontrol selama proses 

pembentukkan dadih dan selama proses pemeraman. Dengan adanya  pengaturan 

suhu dan kondisi lain yang tepat, pertumbuhan mikroorganisme dan reaksi-reaksi 

biokimia didalam dadih akan terkontrol. Selama pemeraman keju, suhu pemeraman 

berpengaruh terhadap kecepatan aktivitas proteolitik dan produksi asam. Suhu yang 

tinggi akan mempercepat proses tersebut, tetapi tidak menguntungkan. Pada suhu 
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yang tinggi, produksi asam laktat terlalu cepat, sehingga timbul cita rasa asam yang 

kuat dan penguapan dipercepat sehingga kehilangan air lebih banyak dan 

pembusukan lebih cepat terjadi. Pemeraman keju akan berlangsung lambat pada 

suhu 4°C dan tidak dihasilkan cita-rasa serta aroma yang sama seperti keju yang 

diperam dalam  suhu 15°C (Daulay, 1991). 

Lama pemeraman keju bervariasi, tergantung pada jenis keju dan temperatur 

pemeraman menurut Marth (2001), lama pemeraman keju keras sekitar 2 bulan 

hingga 16 bulan, pada suhu antara 2 °C hingga 16 °C, dan pemeraman keju semi 

keras dilakukan selama 1 bulan hingga 8 bulan pada pemeraman yang sama. 

Pemeraman keju Cheddar dilakukan pada temperatur antara 4.4 °C hingga 18.3°C 

selama 1 bulan hingga 3 bulan. Semakin lama pemeraman, semakin kuat cita-rasa 

keju yang terbentuk. Senyawa utama yang mempengaruhi cita-rasa keju peram 

adalah garam, asam laktat, asam lemak, asam amino, dan senyawa karbonil 

(aldehid dan keton) (Daulay, 1991).  

Pada pembuatan keju peram, selama pemeraman harus diperhatikan 

temperatur, kondisi biokimia, dan kondisi mikrobiologis dadih. Kondisi mikrobiologis 

dadih diatur dengan perlakuan panas terhadap susu dan penggunaan kultur starter, 

sedangkan kondisi biokimia dadih dipengaruhi oleh perlakuan-perlakuan awal dalam 

proses pembuatan. Dalam proses pemeraman, baik aktivitas biokimia maupun 

mikrobiologi dipengaruhi oleh temperatur. Temperatur pemeraman pada umumnya 

berkisar 2-15 °C (Prasetyowati, 2007). Menurut Rahman et al., (1992), pemeraman 

keju bisa dilakukan selama 2-16 °C selama 2-48 bulan. Keju yang akan diperam 

harus mempunyai permukaan yang kering, dapat dibungkus atau tidak, dengan 
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plastik atau permukaannya perlu diberi minyak sesaat setelah dipres. Selama 

pemeraman keju dapat dibolak-balik dan diberi garam pada permukaanya.  

 

4. Rhizopus oryzae 

a. Morfologi Rhizopus oryzae 

Menurut Soetrisno (1996), sifat-sifat jamur Rhizopus oryzae yaitu koloni 

berwarna putih berangsur-angsur menjadi abu-abu, stolon halus, atau sedikit 

kasar, dan tidak berwarna hingga kuning kecoklatan, sporangiofora tumbuh dari 

stolon, dan mengarah ke udara baik tunggal atau dalam kelompok (hingga 5 

sporangifora), rhizoid tumbuh berlawanan, dan terletak pada posisi yang sama 

dengan sporangiofora, sporangia globus, atau sub globus dengan dinding 

berspinulosa (duri-duri pendek), yang berwarna coklat gelap sampai hitam bila 

telah masak, kolumela oval hingga bulat, dengan dinding halus, atau sedikit 

kasar, spora bulat, oval, atau berbentuk elips atau silinder. Berdasarkan asam 

laktat yang dihasilkan  Rhizopus oryzae termasuk mikrobia heterofermentatif 

(Kuswanto dan Slamet, 1989). Morfologi Rhizopus oryzae menurut Wikipedia 

(2007) seperti terlihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Morfologi Rhizopus oryzae 

 

b. Klasifikasi  Rhizopus oryzae                     

Menurut Yousef (2003), jamur Rhizopus oryzae dapat klasifikasi dalam 

Kingdom  Fungi, Sub kingdom Amastigomycotera (non septa fungi), Phylum 

Zygomycota, Class Zygomycetes, Ordo Mucorales, Familia  Mucoraceae, Genus 

Rhizopus, Species  Rhizopus oryzae. 

c. Rhizopus oryzae dalam bahan pangan  

Jamur Rhizopus oryzae merupakan jamur yang sering digunakan dalam 

pembuatan tempe (Soetrisno, 1996). Berdasarkan penelitian Purwoko & Pamudyanti 

(2004), jamur Rhizopus oryzae aman dikonsumsi karena tidak menghasilkan toksin, 

dan mampu menghasilkan asam laktat.  

Jamur Rhizopus oryzae mempunyai kemampuan mengurai lemak kompleks 

menjadi trigliserida, dan asam amino (Septiani, 2004). Selain itu Jamur Rhizopus 

oryzae merupakan salah satu jamur nonpatogen, dan tidak beracun serta tidak 

mengandung aflatoksin. Karbohidrase yang dihasilkan Rhizopus oryzae aman 

digunakan dalam produksi dekstrosa dari pati (Food and Drug Administration, 2008). 
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 d. Peran R.oryzae dalam Produksi Keju 

Peran Rhizopus oryzae dalam produksi keju berkaitan dengan kemampuan 

Rhizopus oryzae dalam menghasilkan asam laktat, protease, dan lipase. Menurut 

Prescoot dan Dunn (1959) Rhizopus oryzae paling banyak digunakan untuk produksi 

asam laktat. Penggunaan Rhizopus oryzae mempunyai keuntungan yang berupa 

menghasilkan asam laktat yang dihasilkan hanya berupa isomer L(+) asam laktat 

saja. Menurut Zhang et al., (2007) bahwa Rhizopus oryzae hanya menghasilkan L(+) 

asam laktat yang bermanfaat bagi industri makanan karena D- isomer berbahaya 

bagi manusia. L(+) asam laktat digunakan dalam industri farmasi dan makanan, 

karena dapat dicerna dalam usus. Berdasarkan asam laktat yang dihasilkan 

Rhizopus oryzae termasuk dalam dalam mikroorganisme heterofermentatif, yaitu 

proses fermentasi yang menghasilkan asam laktat sebagai produk utama dan 

etanol, CO2, asetat sebagai produk sekunder yang biasanya diproduksi melalui jalur 

fosfoketolase (Kuswanto dan Slamet, 1989). 

Menurut Banerjee, dan Bhattacharyya (2004), Rhizopus oryzae merupakan 

kapang yang menghasilkan protease basa (alkaline protease) yang meskipun stabil 

pada kisaran pH 3-11, namun optimal pada pH 8.  Enzim protease yang dihasilkan 

Rhizopus oryzae dapat berperan dalam pemotongan ikatan peptida kasein dan 

asam laktat yang dihasilkan Rhizopus oryzae menyebabkan pH susu turun sehingga 

mencapai titik isoelektrik kasein. Menurut Adnan (1984), titik isoelektrik protein 

kasein susu adalah pada pH 4,5 sampai 4,7. 

Rhizopus oryzae merupakan kapang yang diketahui mampu menghasilkan 

lipase (Yamane, 1987). Lipase merupakan kelompok enzim yang secara umum 
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berfungsi dalam hidrolisis lemak, mono-, di-, dan trigliserida untuk menghasilkan 

asam lemak bebas, dan gliserol (Suzuki et al,. 1988; Kosugi et al., 1990). Penelitian 

Saleh (1993), menggunakan kapang Rhizopus oryzae termofilik untuk menghasilkan 

enzim lipase intraseluler dan ekstraseluler menunjukkan bahwa sumber karbon yang 

digunakan seperti glukosa, fruktosa arabinosa, sorbitol, dan maltosa umumnya 

meningkatkan produksi enzim lipase intraseluler Rhizopus oryzae. Enzim Lipase 

yang dihasilkan oleh Rhizopus oryzae dari proses fermentasi tidak menunjukkan 

adanya racun, dan tidak berpotensi sebagai mutagen (Coenen et al., 1997). Hasil 

penelitian Flood dan Mitsuru (2003), menunjukkan bahwa Lipase D yang 

menghidrolisa triasil gliserol menjadi asam lemak aman digunakan untuk fermentasi 

dalam industri pangan (Essamri et al., 1998). 

Jamur sering digunakan sebagai starter dalam pembuatan berbagai jenis 

keju, akan tetapi kultur dari spora jamur dipisahkan dari kultur bakteri  asam laktat. 

Agar tumbuh pada susu, kultur starter harus mampu untuk memfermentasikan 

laktosa, menghasilkan asam amino dari proses proteolisis (Widodo, 2003). Rhizopus 

oryzae mampu menghasilkan enzim proteolitik (Margino, 1992). Peran utamanya 

jamur dalam pembuatan keju adalah mempertajam cita rasa, aroma, mempengaruhi 

penampakan, dan tekstur tahu keju (Daulay,1991). 
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 B. Kerangka Berfikir 

  

Susu sapi yang telah dipasteurisasi   
 

 Fermentasi Rhizopus oryzae  
Asam laktat, protease, lipase 

 
Koagulasi  

 
 

   Curd        
Nilai pH, kadar lemak, kadar 
protein, kadar asam amino, 
identifikasi mikroba 

       Keju mentah  Analisis 
         
  Uji kesukaan (aroma, rasa, tekstur, 

warna) 
 

 Pemeraman   
 
 
 

 
   Variasi suhu:       Variasi waktu:  
    5°C, 10°C,15°C                       7 hari,14 hari 

 
  

Nilai pH, kadar lemak, kadar 
protein, kadar asam amino, 
identifikasi mikroba. 

Keju peram        Analisis 
 

 Uji kesukaan (aroma, rasa, 
tekstur, warna) 

 

 

Gambar 4. Kerangka Berfikir pemeraman untuk meningkatkan  kualitas keju yang dinokulasi 
dengan Rhizopus oryzae dan analisis keju yang terbentuk. 
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Hipotesis 

  

 Peningkatan suhu dan lama pemeraman dapat mempengaruhi kualitas keju 

peram yang diinokulasi Rhizopus  oryzae . 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan 5 bulan pada bulan November sampai Maret 2009. 

Penelitian dilaksanakan di Sub Lab. Biologi Laboratorium MIPA Pusat Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 

 

B.  Alat dan Bahan Penelitian 

1.  Alat Penelitian 

 Alat yang digunakan dalam penelitian meliputi: Termometer, Kompor, 

Saringan, pH meter, Gelas ukur, erlenmeyer, gelas beker, autoklaf, inkubator, 

pengaduk, jarum ose, rak tabung, alat press, mistar, baskom, aluminium foil, pipet 

ukur, plastik, pisau, gunting, cawan petri, stirer, tabung reaksi, kertas label, bunsen, 

kapas, gelas ukur, timbangan, vortex, spektofotometer, HPLC, mikroskop, kamera 

digital. 

2. Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan untuk penelitian meliputi: 

a. Bahan pembuatan keju  

    Susu sapi yang diperoleh dari sapi perah Kabupaten Boyolali Jawa Tengah, susu 

skim, Rhizopus oryzae dari Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret. 

b. Bahan khemikalia 

    Pelarut petroleum eter, alkohol 70%. 
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C. Rancangan Percobaan  

Rancangan Percobaan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 2 faktor, yaitu variasi suhu, dan waktu 

pemeraman yang diulang 3 kali. Dengan perlakuan sebagai berikut : 

Kontrol yang digunakan adalah keju mentah (tanpa pemeraman). 

Tiga macam variasi suhu pemeraman: 

1. Suhu fermentasi 5 0C 

2. Suhu fermentasi 10 0C 

3. Suhu fermentasi 15 0C 

Dua  macam variasi waktu pemeraman : 

1. Waktu pemeraman 7 hari  

2. Waktu pemeraman 14 hari 

 

D.  Cara Kerja 

Penelitian meliputi beberapa tahap kerja, yaitu: 

 1. Persiapan  

Langkah pertama dilakukan persiapan alat, dan bahan yang akan digunakan. 

Selanjutnya dilakukan sterilisasi alat, dan bahan serta pembuatan medium. Alat 

dicuci bersih, dan disterilisasi terlebih dahulu sebelum  digunakan. Meja yang akan 

digunakan dibuat aseptis dengan penyemprotan alkohol 70%. Sterilisasi merupakan 

suatu proses untuk mematikan mikroba yang terdapat pada suatu benda 

(Prasetyowati, 2007). 
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2. Pembuatan media. 

 

Proses pembuatan media diawali dengan mencampurkan bahan-bahan 

media PDA (Potato Dextrosa Agar ), yang merupakan media untuk pertumbuhan 

Rhizopus oryzae. Selanjutnya aquades dimasukkan ke dalam labu erlenmeyer  

kemudian dipanaskan di atas hot plate dan dihomogenkan dengan magnetic stirrer. 

Setelah campuran mendidih, media PDA dituangkan kedalam tabung reaksi 

kemudian dilanjutkan dengan proses sterilisasi menggunakan autoklaf pada suhu 

121° C pada tekanan 1 atm sel ama 30 menit selanjutnya tabung reaksi diletakkan 

pada posisi miring agar terbentuk media miring. 

 

3.  Pembuatan kultur kerja 

 

Kultur kerja berupa Rhizopus oryzae yang siap digunakan untuk pembuatan 

starter. Kultur kerja didapatkan dengan meremajakan kultur Rhizopus oryzae yaitu 

dengan menginokulasikan 1 ose kultur murni Rhizopus oryzae kedalam PDA miring 

kemudian diinkubasi pada suhu 37 °C selama 3-4 hari, sedangkan sisanya disimpan 

pada suhu 4 °C sebagai kultur stok dan diremajakan setiap 6 bulan (Wijaya, 2002 

dan Suharyanto dkk, 2006).  
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4. Pembuatan Starter  

Starter dibuat dengan cara susu segar (susu skim cair) sebanyak 250 ml 

diinokulasi dengan Rhizopus oryzae dari media PDA yang berumur 3-4 hari, biakan 

Rhizopus oryzae diambil sebanyak 50 sel/ml (3 ose) dan diinkubasi pada suhu 37 0C 

selama 1 hari (Nurhidayati, 2003). 

 

5. Pembuatan Keju  

Pembuatan keju meliputi: pasteurisasi, fermentasi dan inkubasi, koagulasi 

susu terfermentasi, pembuangan whey, pengepresan curd, penggaraman, dan 

pemeraman. 

a. Pasteurisasi 

 Susu sapi segar, sebanyak 3600 ml dipateurisasi sampai suhu 70 0C selama 

30 detik. Setelah dipasteurisasi, susu tersebut didinginkan sampai suhu mencapai 

37 0C kemudian dimasukkan ke dalam 8 buah gelas beker dengan volume masing-

masing 200 ml.  

b. Fermentasi dan koagulasi susu terfermentasi 

Botol kaca yang berisi susu yang telah diinokulasi kemudian diinkubasi 

dalam inkubator pada suhu 37 ° C selama 9 jam. Selama inkubasi botol ditutup 

dengan aluminium foil (Wardhani, 1996). Bagian yang menjedal disebut curd 

sedangkan bagian cairan disebut  whey ( Wardhani, 1996).   

c. Pembuangan whey 

Proses pembuangan whey dilakukan dengan pemanasan pada selama 30 

menit pada suhu 40 °C. Setelah proses pemanasan selesai dikerjakan, lalu 
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didinginkan selama 1 jam sambil diaduk tiap 5 menit (Hadiwiyoto, 1983). Kemudian 

dilakukan penyaringan dengan kain kasa yang bersih. Penyaringan dilakukan agar 

curd dan whey terpisah. Curd yang terbentuk diambil sedangkan whey dibuang 

(Legowo, 2003). 

d. Pengepresan Curd  

Curd yang terbentuk dibungkus dengan kain kasa bersih dilanjutkan 

pengepresan. Tujuan pengepresan adalah memberikan kekompakan dan bentuk 

pada keju. Disamping itu sisa-sisa whey dapat dikeluarkan/dipisahkan seluruhnya 

(Hadiwiyoto, 1983).   

e. Penggaraman  

Penggaraman dilakukan dengan menaburkan garam dipermukaan curd. 

Curd yang terbentuk diberi garam sebanyak 4%. Garam yang diberikan dalam 

bentuk kristal yang telah dihaluskan dan ditaburkan kemudian diaduk sampai betul-

betul rata (Prasetyowati, 2007).  Penggaraman ini menambah cita rasa keju 

menjadi agak asin dan menambah ketahanan keju (Legowo, 2003). 

f. Pemeraman  

Curd yang telah diberi garam kemudian dibungkus dengan aluminium foil 

dan diperam selama 0 hari (tanpa peram),7 hari, 14 hari, dengan  suhu pemeraman 

5°C, 10 °C, dan  15°C. 
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6.Uji Mikrobiologi 

 

           Uji mikrobiologi meliputi perhitungan total mikroba dan identifikasi mikroba. 

Perhitungan total mikroba dilakukan dengan menimbang keju 25 g kemudian 

dihomogenkan dengan 225 ml aquadest (Rosa et al., 2003: Ceylan et al., 2003; 

Mennane, et al.2007. 

 Perhitungan total mikroba berdasarkan Standart Plate Count. Pemupukan 

dilakukan dengan media Plate Count Agar (PCA) dengan cara 1 ml inokulasi dipepet 

kedalam petri steril dan selanjutnya media PCA yang telah dingin dituangkan 

kedalam cewan petri steril tersebut sebanyak 12-15 ml, campuran dihomogenkan 

dengan cawan petri digerakan dengan arah membentuk angka delapan. Setelah 

agar mengeras, cawan petri diinkubasi dengan posisi terbalik pada suhu 37 °C 

selama 24-48 jam. Kemudian koloni yang terbentuk dihitung. 

Identifikasi dilakukan dengan mengisolasi koloni mikroba kemudian 

menumbuhkan pada media PDA untuk kapang dan media MRSA untuk bakteri. 

Identifikasi kapang berdasarkan ciri morfologinya. Identifikasi bakteri menggunakan 

BD Phoenix TM.  

 

7. Analisis Kadar lemak   

Analisis lemak menggunakan metode Soxhlet sebagai berikut: Sampel 

sebanyak 3 g diambil lalu dimasukkan kedalam timbel. Labu yang telah bersih 

dimasukkan kedalam oven, lalu ditambahkan batu didih dan ditimbang sebagai 
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bobot kosong. Timbel dimasukkan kedalam soxhlet, kemudian labu lemak 

dihubungkan dengan soxhlet dan ditambahkan cairan pelarut lemak yaitu eter 

sebanyak 150 ml melewati soxhlet. Labu lemak dan soxhlet dihubungkan dengan 

penangas dan diekstrak selama 6 jam. Setelah ekstrak selesai, labu lemak 

dievaporasi untuk menghilangkan pelarut. Selanjutnya labu lemak dimasukkan 

kedalam oven bersuhu 105 ° C selama 1 jam. Setelah dingin ditimbang sebagai 

bobot akhir (bobot labu dan  lemak). Rumus perhitungan sampel yaitu: 

                                                                                                   

Kadar lemak =  c-b  x 100 %   

        a   

 

keterangan:  
a = bobot contoh  
b = bobot lemak dan labu didih 
c = bobot labu lemak, batu didih dan lemak 
 

8. Analisis Protein Total 

       Kadar protein dianalisis dengan metode Lowry-Folin secara spektofotometri 

(Sudarmadji dkk., 1984). Pengukuran dimulai dengan pembuatan larutan standart 

BSA (Bovine Serum Albumin). Seri pengenceran dibuat dari larutan standart dengan 

masing-masing konsentrasi 0,00; 0,06; 0,18; 0,24; dan 0, 30 (mg/ml H2O) dan 

dimasukkan kedalam masing-masing tabung reaksi. 1 ml larutan D ditambahkan 

kedalam tabung reaksi kemudian divortek selama 5 menit. Setelah itu dilakukan 

penambahan reagen E sebanyak 3 ml lalu didiamkan selama 10 menit. Pengukuran 

OD dilakukan pada panjang gelombang 560 nm menggunakan spektrofotometer. 
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Tahap selanjutnya yaitu pengambilan sampel keju sebanyak 1 g dan 

dilarutkan dalam 100 ml aquades kemudian dilakukan pengadukan dengan magnetik 

stirrer, larutan kemudian disaring dan ditambahkan 100 ml aquadest. 1 ml larutan 

sampel diambil kemudian dimasukkan kedalam tabung reaksi kemudian 

ditambahkan 1 ml reagen lowry D, digojog dengan vortek selama 5 menit. 

Selanjutnya reagen lowry E sebanyak 3 ml ditambahkan kedalam tabung reaksi dan 

digojog dengan vortex kemudian diinkubasi pada suhu ruang selama 45 menit. 

Pengukuran OD pada panjang gelombang 590 nm menggunakan spektrofotometer.  

Rumus perhitungan sampel yaitu: 

% protein =  a x b  x 100 % 

 c 

 

keterangan:  

a = konsentrasi  

b = faktor pengenceran  

c = banyak sampel (g) 

 

9. Analisis Asam Amino 

Kadar asam amino keju dianalisis dengan HPLC (High Perfomance Liquid 

Chromathography). Sampel keju yang akan dianalisis kandungan asam aminonya 

terlebih dahulu dipreparasi, dengan cara sampel  keju diambil sebanyak 5 g yang 

telah digiling halus dimasukkan kedalam Erlenmeyer bertutup asah, dihomogenkan 

menggunakan magnetic stirrer dan dihidrolisis pada suhu 110 ° C selama 12 jam. 

Kemudian disaring menggunakan kertas saring whatman no.41, dan pH diatur 

hingga normal (pH 7). Ditambahkan aquades sebanyak 100 ml, diambil 3 ml dari 

larutan tersebut dan disaring dengan millex 0, 45 µm. Untuk injeksi kedalam HPLC, 
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diambil larutan yang telah di milex sebanyak 10 µL + 990 µL OPA dan divortek. 

Direaksikan selama 3 menit. Selanjutnya diinjeksi kedalam HPLC. 

Pembuatan larutan standart. Standart stok terdiri dari  L-threonin =1050 ppm; 

L-Methionine= 1000 ppm; L-valine= 1010 ppm; L-thriptophan=1010; L-

Phenilalanine= 1000 ppm; L-isoleusine=1060; L-Leucine= 1010 ppm; L-lycine = 

1000 ppm; masing-masing diambil dengan perbandingan 1:1:1:1:1:1:1:1 menjadi 10 

µL + 990 µL OPA diijeksi ke HPLC 

Kondisi HPLC. Asam amino keju dideteksi dengan HPLC dengan 

seperangkat alat HPLC. Sampel yang telah dipreparasi diambil sebanyak 20 µl 

dengan menggunakan injektor. Asam amino dideteksi seperangkat alat HPLC kolom 

Eurospher 100-5 C18, 250x4.5 mm dengan precolumn P/N: l115Y535. Eluen: A= 

Buffer Asetat 0.01 M pH 5.9; B= (MeOH: Buffer Asetat 0.01 M pH 5.9).  

 

10. Uji Organoleptik 

 

Uji organoleptik yang akan dilakukan adalah uji kesukaan. Uji ini untuk 

mengetahui tingkat penerimaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Uji 

tingkat kesukaan yang dinilai meliputi warna, rasa, aroma, dan tekstur keju. Penilaian 

dilakukan oleh 20 panelis tidak terlatih. Uji kesukaan ini mengacu pada Zulaekah dan 

Widiyaningsih (2005). Skala dibuat lima tingkat (taraf 1-5), dimulai dari 1 (sangat tidak suka), 

2 ( tidak suka), 3 (agak suka), 4 (suka), 5 (sangat suka) 
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E.  Analisis Data 

Data yang diperoleh dari analisis nilai pH, kadar lemak, dan kadar protein serta 

jumlah mikroba dianalisis dengan Analisis Variansi (Anava) untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh perlakuan kemudian dilanjutkan dengan uji Duncan’s Multiple Range Test 

(DMRT) pada taraf signifikansi 5% untuk mengetahui beda nyata antar perlakuan. Data 

hasil uji tingkat kesukaan dianalisis secara deskriptif dengan statistik nonparametrik 

Friedman Test (uji Friedman) yang dilanjutkan dengan uji Wilcoxon Signed Rank Test 

(WSRT) pada taraf signifikansi 5%. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Susu mempunyai kandungan nutrisi yang tinggi sehingga mudah rusak 

karena adanya kontaminasi mikroba, sehingga perlu adanya pengolahan susu 

(Widodo, 2003). Pengolahan susu bertujuan untuk menganekaragamkan produk, 

dan selera, selain  tujuan utamanya yaitu mengawetkan susu agar lebih lama bila 

disimpan. Salah satu proses pengolahan susu adalah pembuatan keju (Susilorini, 

2006).  

Selama ini, dalam proses pembuatan keju digunakan bakteri asam laktat  

sebagai starter sedangkan pada penelitian ini starter yang digunakan  Rhizopus 

oryzae, selain harganya murah, dan mudah didapat, Rhizopus oryzae juga memiliki 

potensi yang sama seperti bakteri asam laktat yaitu mampu menghasilkan asam 

laktat (Purwoko & Pamudyanti, 2004).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu dan lama 

pemeraman keju yang diinokulasi Rhizopus oryzae. Pada penelitian ini terdapat 2 

tahap. Tahap pertama, pengelolahan susu yang merupakan bahan baku keju 

menjadi keju mentah. Keju mentah (unripened cheese) merupakan keju yang tidak 

mengalami proses penyimpanan. Pembuatan keju mentah meliputi meliputi 

pasteurisasi susu, inokulasi Rhizopus oryzae, inkubasi, penggumpalan, 

pembuangan whey, penggepresan, dan penggaraman. Pada penelitian keju mentah 

(unripened cheese) yang terbentuk digunakan sebagai kontrol, memiliki nilai pH 

sebesar 5,5  kadar lemak sebesar  40,70% dan kadar protein sebesar 2,23 %. 
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Tahap kedua, pemeraman keju (penyimpanan keju metah) selama 7 dan 14 hari 

pada suhu yang bervariasi yaitu 5°C, 10°C, 15°C, kemudian dianalisis jumlah 

mikroba, nilai pH, kadar lemak, kadar protein, dan asam amino.  

Dalam proses pembuatan keju, pemeraman merupakan salah satu tahapan 

penting. Produk keju yang mengalami  pemeraman dapat mengalami perubahan 

secara perlahan menjadi keju yang matang. Pada proses pemeraman terjadi 

perubahan cita rasa, dan tekstur. Perubahan tersebut disebabkan oleh adanya 

pemecahan protein menjadi peptida sederhana dan asam amino, pemecahan lemak 

menjadi asam lemak, dan asam volatil seperti asam asetat dan propionat, serta 

adanya pemecahan laktosa (Amos, 2007).  

 Selama proses pembuatan, dan pemeraman keju terjadi reaksi enzim. Enzim 

berasal dari susu, rennet, starter primer, starter sekunder, dan mikroorganisme non 

starter (Amos,2007). Selama proses pembuatan dan pemeraman terdapat 

mikroorganisme secara sengaja yang ditumbuhkan ataupun mikroorganisme yang 

tidak sengaja ditumbuhkan. Selama pemeraman mikroba (starter) selnya lisis dan 

akan mati, selama pemeraman tumbuh flora non starter bakteri asam laktat (NSBA) 

(McSweeney, 2004). 

 Selama proses pemeraman terjadi reaksi biokimia yang sangat komplek. 

Proses biokimia selama pemeraman dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu 

kelompok primer yang merupakan metabolisme laktosa, lipolisis, dan proteolisis. 

Disamping kelompok primer terdapat kelompok sekunder yang merupakan kelompok 

yang sangat penting dalam perkembangan komponen rasa, aroma, dan yang 

termasuk dalam metabolisme asam lemak, serta asam amino (Amos, 2007). 
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a. Metabolisme laktosa. 

Mengubah laktosa menjadi asam laktat, dan digunakan untuk pertumbuhan 

bakteri asam laktat dan laktat yang dihasilkan memberikan rasa asam pada 

keju segar. Dapat juga menghasilkan acetaldehid, diasetil, dan asetat yang 

berperan penting dalam rasa keju. Diasetil  penting juga dalam rasa keju 

keras (Cogan dan Beresford, 2002). 

b. lipolisis 

 Lipolisis merupakan hidrolisis lemak susu, menghasilkan gliserol, dan asam 

lemak bebas, yang salah satunya, memiliki rantai pendek, yang memiliki 

karakteristik rasa yang kuat. Jalur lipolisis selama pemeraman dapat dilihat 

pada Gambar 5. Lipolisis dapat terjadi karena aktivitas lipase 

(Septiana,1994). Lipase dalam keju berasal dari susu, penggumpal (rennet) 

dan mikroba yang ada didalam keju (starter, non-starter, dan mikroba yang 

ditambahkan). Menurut McSweeney (2000) dalam susu mengandung lipase. 

Dalam rennet komersial yang digunakan untuk pembuatan keju tidak 

mengandung lipase, tetapi pada rennet yang digunakan dalam pembuatan 

keju keras Itali seperti keju Pecorino dan keju tradisional Greek Feta, banyak 

mengandung lipase aktif. Enzim lipase yang berasal dari bakteri asam laktat, 

berkerja secara optimal pada pH 7-8   (Kamaly et al. 1990; Gobbetti et al. 

1996; Chich et al. 1997). Ditambahkan Collins (2003) enzim lipase yang 

berasal dari bakteri asam laktat memiliki temperatur optimal pada suhu 35°C.  
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Gambar 5. Jalur lipolisis  yang terjadi selama pemeraman 

 

c. Proteolisis  

 Proteolisis, merupakan proses yang penting pada pemeraman keju. 

Proteolisis pada proses pengelolahan keju terjadi pada proses pengelolahan 

pada susu segar, selama pengumpalan susu, dan selama pemeraman keju. 

Menurut Septiana (1994), aktivitas proteolisis selama pemeraman memberi 

sumbangan terhadap rasa, dan tekstur keju yang dihasilkan. Rasa keju 

dipengaruhi oleh hasil pemecahan protein (proteolisis), hasil pemecahan 
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lipid, asam laktat, dan garam. Proteolisis memberi konstribusi tekstur yang 

lembut selama pemeraman, adanya hidrolisis pada bagian protein yang tidak 

larut dalam air, yang merupakan bagian besar dari komponen nitrogen 

sehingga terbentuk komponen sederhana yang larut dalam air. Enzim 

proteinase berasal dari starter bakteri asam laktat, NSBAL, penggumpal 

(rennet), starter sekunder, susu. 

 Masing-masing proses biokimia yaitu metabolisme laktosa, proteolisis, dan 

lipolisis tersebut penting dan juga komplek (Amos,2007). Reaksi biokimia yang 

terjadi selama pemeraman sebagai sumber kontribusi rasa dan aroma dalam keju 

peram. 

  Keseimbangan diantara komponen tersebut sangat berbeda untuk jenis keju 

yang berbeda. Menurut Eskin (1990), asam amino yang diantaranya adalah hasil 

proteolisis merupakan komponen utama yang mempengaruhi rasa keju. Aktivitas 

proteolisis dalam proses pembuatan keju disebabkan adanya enzim protease. Lebih 

lanjut dikatakan Eskin (1990) bahwa hasil aktivitas proteolisis ini disebabkan oleh 

protease dalam starter dan mikroorganisme yang ada didalam keju.  
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A. NILAI pH 

Nilai pH adalah ukuran nilai dari ion hidrogen yang berdesosiasi dalam 

larutan, sehinggga pengukuran pH bertujuan untuk mengetahui keasaman keju yang 

disebabkan oleh adanya ion hidrogen tersebut. Nilai pH keju peram yang diinokulasi 

dengan Rhizopus oryzae dapat dilihat pada Tabel 2.  

 Tabel 2. Nilai pH keju peram yang diinokulasi dengan Rhizopus oryzae  
 

 
Lama pemeraman      suhu 

  
  5 °C  10 °C  15 °C 
 
7 hari    5,44 bc  5,09 b  4,87 ab 
  
14 hari    5,14 bc  4,88 ab  4,40 a 

 

Keterangan: Kadar protein (%) dengan superskrip huruf kecil berbeda menunjukkan  adanya 
perbedaan nyata (P<0,05) pada uji Duncan. 

 
  

0

1

2

3

4

5

6

Nilai pH

T1 T2 T3

7 hari 

14 hari 

 
    Gambar 6. Histogram nilai pH keju peram. 

 

Dari Tabel 2, dapat diketahui bahwa nilai pH bahwa perlakuan variasi suhu 

dan lama pemeraman berpengaruh pada nilai pH. Semakin lama pemeraman nilai 
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pH semakin rendah. Pada penelitian ini nilai pH tertinggi pada perlakuan 

pemeraman pada suhu 5 °C selama 7 hari sebesar 5,44 dan terendah pada 

perlakuan pemeraman pada suhu 15 °C selama 14  hari sebesar 4,40.  

Menurut Soeza (2003), kadar pH menurun selama proses pemeraman. 

Penurunan kadar pH keju dipengaruhi oleh jumlah asam laktat yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme, semakin tinggi asam laktat maka pH-nya semakin rendah.  

Turunnya nilai pH karena adanya aktivitas bakteri dalam keju tersebut. BAL yang 

ada di dalam keju (Basillus subtilis dan Enterococcus hirae) mampu memproduksi 

asam laktat dari gula yang nantinya diperlukan dalam membentukan rasa, 

mencegah pertumbuhan bakteri patogen, dan keselamatan produk akhir (Kayagil, 

2006). Asam laktat merupakan hasil metabolisme glukosa. Meningkatnya asam 

laktat ditandai dengan penurunan pH. Meningkatnya asam laktat timbul akibat ion 

H+. yang terjadi karena dekomposisi laktosa yang menghasilkan asam-asam yang 

mudah menguap, dan pecahnya phosphat organik yang terdapat di dalam kasein, 

sehingga menghasilkan asam (Mc.Kay et al., 1971). Menurut Rahman (1992) BAL 

akan terus membentuk asam laktat sampai jumlah aktivitas sel menurun. Aktivitas 

sel BAL dapat menurun atau bahkan mati jika keadaan asam yang terlalu tinggi. 

Kadar pH yang rendah pada keju mengakibatkan jumlah mikroba yang 

tumbuh pada keju selama pemeraman berkurang sesuai pada Tabel 8. Pada pH 

yang rendah, membran sel menjadi jenuh oleh ion hidrogen sehingga membatasi 

transport membran sehingga  ion harus dikeluarkan dari sel. Pelepasan ion hidrogen 

dari sel membutuhkan energi, akibatnya energi yang tersedia untuk pertumbuhan 

semakin berkurang, dan sel akan mati. pH yang rendah dapat mengakibatkan 
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keracunan pada mikroba karena sebagian substansi asam yang tidak terurai 

meresap ke dalam sel, sehingga terjadi ionisasi, dan pH sel berubah. Perubahan ini 

menyebabkan proses pengiriman asam-asam amino dari RNA terhambat sehingga 

menghambat pertumbuhan, dan bahkan dapat membunuh mikroba (Agustiyani, 

2004). 

Berdasarkan Tabel 2 nilai pH pada keju peram yang diinokulasi dengan 

Rhizopus oryzae pemeraman pada suhu  5 °C selama 7 hari memiliki kadar pH yang 

tinggi (penurunan pH yang lambat) karena aktivitas mikroba pada keju dalam 

menguraikan laktosa menjadi asam laktat terhambat oleh suhu penyimpanan yang 

rendah (Sariyanto, 2005). Ditambahkan Daulay (1991), bahwa proses biokimia dapat 

dihambat oleh suhu yang rendah.  
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B. Kadar  Lemak 

Lemak merupakan sumber dari sebagian komponen pemberi cita-rasa, 

aroma, dan tekstur keju. Penggabungan lemak pada keju terjadi karena 

terperangkapnya globula-globula lemak tersebut pada saat pengumpalan protein 

berlangsung (Daulay, 1991). Data hasil penghitungan nilai kadar lemak pada keju 

peram yang diinokulasi dengan Rhizopus oryzae dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Kadar lemak (%) keju peram yang diinokulasi dengan Rhizopus 
oryzae.   
 

Lama pemeraman      suhu 
  
 5 °C   10 °C  15 °C 
 
7 hari   34,56 ab  34,48ab  35,30 ab 
  
14 hari   32,43a   33,31ab  35,02ab 

 

Keterangan: Kadar lemak (%) dengan superskrip huruf kecil berbeda menunjukkan  adanya 
perbedaan nyata (P<0,05) pada uji Duncan. 
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Gambar 7. Histogram kadar lemak  keju peram yang diinokulasi dengan Rhizopus 
oryzae . 
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Tabel 3. Menunjukkan bahwa variasi lama pemeraman dan suhu pada 

pembuatan keju peram yang diinokulasi dengan Rhizopus oryzae berpengaruh 

nyata terhadap kadar lemak keju (p< 0,05). 

Berdasarkan Tabel 3 perlakuan variasi suhu, dan lama pemeraman 

berpengaruh terhadap kadar lemak. Pada pemeraman selama 7 hari pada suhu 

15°C menghasilkan kadar lemak yang paling tinggi yaitu sebesar 35,30 % 

sedangkan kadar lemak yang paling rendah pada pemeraman suhu 5 °C selama 14 

hari  kadar lemak keju sebesar 33,43%. Jika dibandingkan dengan kontrol yang 

memiliki kadar lemak sebesar 40,70%, maka kadar lemak keju peram memiliki kadar 

yang lebih rendah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kadar lemak semakin 

lama pemeraman kadar lemaknya semakin menurun. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kayagil (2006) menurunnya kadar 

lemak pada keju karena pada proses pemeraman terjadi degradasi lemak dengan 

bantuan enzim lipase. Enzim lipase selama pemeraman berasal dari mikroba yang 

tumbuh selama pemeraman BAL (Enterococcus dan Bacillus) dan Aspergillus sp. 

Degradasi lemak dapat dilihat pada gambar 8. 
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Gambar 8. Degradasi lemak lemak yang berperan penting dalam pembentukkan rasa dan 
aroma (Singh, et all.2003). 

 
Dalam proses degradasi lemak terbentuk asam lemak. Asam lemak ada 

yang volatil dan non volatil. Menurut Prawisuma (2007) selama pemeraman lemak 

dihidrolisis menjadi berbagai macam asam lemak yang mudah menguap. Asam 

lemak  volatil merupakan asam lemak yang mudah menguap. Asam lemak yang 

mudah menguap menyebabkan kadar lemak keju berkurang. Asam lemak volatil 

seperti butirat, kaproat, kaprilat, dan kaprat. Asam lemak volatil berperan penting 

dalam aroma keju. 

 Berkurangnya kadar lemak selain karena terbentuknya asam lemak volatil, 

disebabkan  sebagian lemak digunakan sebagai sumber energi untuk aktivitas 

metabolisme. Lemak digunakan sebagai sumber energi melalui perombakan yang 

diawali oleh proses hidrolisis trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak dengan 

bantuan lipase. Proses  hidrolisis dapat dilihat pada Gambar 9. 
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Trigliserida                    digliserida +asam lemak 

 

Digliserida                    monogliserida + asam lemak 

 

Monogliserida                     asam lemak+gliserol 

                                                                                  + 

Trigliserida                   3 asam lemak + gliserol                           

 

     Gambar 9. Hidrolisis trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak dengan enzim   lipase 
(Winarno,1986). 

 

Tingginya kadar lemak pada pemeraman suhu 15°C selama 7 hari karena 

selama fermentasi energi yang digunakan hasil dari perombakan laktosa susu 

(karbohidrat) dan bukan dari lemak. Karbohidrat dapat diubah menjadi lemak. 

Melalui asetil KoA menghubungkan metabolisme karbohidrat dengan sintesis asam 

lemak. Jika sel tubuh mempunyai glukosa lebih banyak dari yang dibutuhkan untuk 

energi, sel akan mengubah sebagian asetil KoA yang diproduksi oleh katabolisme 

glukosa menjadi sintesis asam lemak (Wilbrata dan Matta 1992).  

Tinggi kadar lemak pada perlakuan pemeraman suhu 15°C selama 7 hari 

dibandingkan dengan perlakuan yang lain dikarenakan pada keju yang disimpan 

pada suhu 15 °C memiliki mikroorganisme yang jumlahnya paling banyak 

dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Jumlah mikroorganisme ini 

mempengaruhi enzim lipase yang merupakan enzim pemecah lemak dalam dadih. 

Semakin banyak jumlah mikroorganisme maka semakin banyak pula enzim lipase 

lipase 

lipase 

lipase 
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yang dihasilkan sehingga poses lipolisis (pemecahan lemak) lebih banyak sehingga 

kadar lemak semakin tinggi.  

 Kadar lemak keju peram hasil penelitian ini berkisar 32 % sampai 35 % 

menurut Prasetyawati (2007) keju peram yang berlemak >25 % - <40 % merupakan 

keju berlemak sedang. Baik tidaknya kadar lemak keju bergantung pada jenis asam 

lemaknya. Berdasarkan ikatannya, terdapat dua jenis asam lemak yaitu asam lemak 

jenuh, dan asam lemak tak jenuh.  Lemak yang mengandung asam lemak jenuh 

diketahui meningkatkan kadar kolesterol dalam darah dan lemak yang mengandung 

asam lemak tak jenuh menurunkan kadar kolesterol dalam darah.  Asam lemak 

jenuh yang mengandung rantai hidrokarbon jenuh dengan hidrogen. Asam lemak 

tidak jenuh yang mengandung rantai hidrokarbon tidak jenuh hidrogen dan oleh 

karenanya mempunyai satu atau lebih ikatan ganda. Asam lemak tidak jenuh dapat 

berupa monounsaturated mengandung satu ikatan dan ganda polyunsaturated 

mengandung lebih dari satu ikatan ganda dapat dilihat pada Gambar 10. 

H     H    H    H   H    H   H    H 

      C       C    C    C   C    C   C    C 

                  H     H    H    H   H    H   H    H 

Gambar 10. Bagian asam lemak dengan rantai hidrokarbon jenuh hidrogen 

  Persen kadar lemak keju peram pada penelitian ini jika dibandingkan dengan 

kadar lemak keju komersial, Direktorat Gizi Departemen Pertanian (2001) sebesar 

20,30 %, maka kandungan lemak keju peram yang diinokulasi Rhizopus oryzae  

lebih tinggi karena bahan baku yang digunakan pada penetian ini adalah susu segar 

tanpa pengurangan krim yang mempunyai kadar lemak yang tinggi. Penggunaan 
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susu skim pada pembuatan keju dapat mengurangi kadar lemak keju. Susu skim 

merupakan susu yang tertinggal setelah krim diambil sebagian/ seluruhnya. 
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C. Kadar Protein 

Protein didalam susu terdiri dari protein whey dan kasein, sedangkan 

didalam keju protein yang tertinggal adalah kasein karena whey yang terbentuk 

telah dikeluarkan dalam proses pembentukkan keju (Murwaningsih, 2003). 

Dalam penelitian ini kadar protein diukur dengan metode spektrofotometer 

metode Lowry Folin-Ciocalteu. Metode ini bertujuan untuk menghitung jumlah 

protein terlarut dalam air yang mengandung tirosin, triptofan, dan sistein yang 

berada dipermukaan luar dari suatu protein (Sudarmadji dkk.1994). Prinsip kerja 

Lowry Folin-Ciocalteu adalah reduksi Cu2+ Lowry Folin-Ciocalteu dari CuSO4 

(Reagen B) menjadi Cu+ oleh tirosin, triptofan, dan sistein yang terdapat dalam 

protein. Ion Cu+ bersama-sama dengan fosfomolybdat, dan fosfotungstat yang 

terkandung dalam reagen folin membentuk warna biru yang tertera pada 

spektofotometer (Trenggono dan Setiaji, 1994). Nilai kadar protein pada keju peram 

yang diinokulasi dengan Rhizopus oryzae dengan pelakuan variasi lama 

pemeraman dan suhu dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Nilai kadar protein (%) keju peram yang diinokulasi dengan Rhizopus 
oryzae. 

 
Lama pemeraman      suhu 

  
  5 °C  10 °C           15 °C 
 
  7 hari    6.28 d  7.56 c  8,34 b 
  
14 hari    7.22 c  7.60 c  9,78 a 

 

Keterangan: Kadar protein (%) dengan superskrip huruf kecil berbeda menunjukkan  adanya 
perbedaan nyata (P<0,05) pada uji Duncan. 
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Gambar 11. Histogram hasil kadar protein keju peram yang diinokulasi dengan 

Rhizopus oryzae. 
 
Dari Tabel 4 menunjukkan bahwa perlakuan variasi suhu dan lama 

pemeraman berpengaruh terhadap kadar protein. Pemeraman pada suhu 15 °C 

selama 14 hari memiliki kadar protein paling tinggi yaitu sebesar 9,78%. Kadar 

protein terendah terdapat pada pemeraman 5 °C selama 7 hari yaitu sebesar 6, 

28%. 

Tingginya kadar protein keju peraman pada suhu 15°C selama 14 hari sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan Licitra et al., (2000) yang menunjukkan 

adanya peningkatan kadar protein selama pemeraman dari 0 sampai 12 bulan. Pada 

pemeraman 0 bulan kadar protein sebesar 25,30% dan meningkat 29,24% setelah 

pemeraman 12 bulan. Jika dibandingkan dengan kontrol yang memiliki kadar protein 

sebesar 2,23%, maka keju peram pada penelitian ini memiliki kadar protein yang 

lebih tinggi. Menurut Daulay (1991), meningkatnya kadar protein pada keju 

disebabkan karena proses pemeraman keju memberi kesempatan bagi mikroba 
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(Enterococcus hirae, Bacillus subtilis, Aspergillus sp), dan enzim-enzim dalam dadih 

keju untuk menghidrolisis  protein. Pemecahan protein tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 12.  

 

Protein  + H
2
O       proteosa    H2

O       peptone    H
2
O     peptida     H2

O       asam amino 

(tidak terlarut)                                            terlarut                      

Gambar 12. Proses hidrolisis protein selama pemeraman. 

 

 Pemecahan protein selama pemeraman akan menghasilkan protein yang 

tinggi, badan keju yang lebih lentur dan lunak, serta cita rasa yang aromatik, karena 

protein yang kaku dan tidak larut diubah menjadi bentuk nitrogen terlarut (Daulay, 

1991). 

 Pada penelitian ini kadar protein terendah pada pemeraman 5 °C selama 7 

hari karena aktivitas enzim proteinase pada mikroba (Enterococcus hirae, Bacillus 

subtilis, Aspergillus sp) yang ada pada keju terhambat oleh suhu yang rendah. 

Fermentasi keju dibawah kondisi optimum mempengaruhi perkembangan produksi  

bakteri asam laktat selama pemeraman (Pazakova, 2000). 
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D.  Kadar  Asam Amino Esensial Keju Peram 

 

Asam amino adalah senyawa seri homolog yang mengandung dua gugus 

fungsional yaitu gugus amino dan gugus karboksilat yang terikat pada atom karbon 

yang sama. Setiap molekul asam amino mengandung paling sedikit sebuah gugus 

amino (-NH2) dan sekurang-kurangnya sebuah gugus asam (-COOH). Asam amino 

merupakan monomer yang polimernya adalah protein. Asam amino dapat 

dikelompokan menjadi dua yaitu asam amino esensial dan asam amino non 

esensial. Asam amino esensial yang penting dan tidak dapat diproduksi oleh tubuh, 

sedangkan asam amino non-esensial diproduksi dalam tubuh. Asam amino 

umumnya berbentuk serbuk dan mudah larut dalam air, namun tidak larut dalam 

pelarut organik non polar (Suharso cit Sitompul, 2004).  

Dalam penelitian ini kadar asam amino esensial dihitung menggunakan 

HPLC (High Perfomansce Liquid Chromatography) yang merupakan sistem 

pemisahan komponen larutan dengan akurasi yang cukup tinggi. Keseimbangan 

komponen-komponen campuran diantara fase gerak dan fase diam menjadi dasar 

dari pemisahan kromatografi. Peak (posisi puncak) pada sumbu waktu berfungsi 

untuk mengidentifikasi komponen cuplikan. Jumlah Peak yang terdapat dalam 

kromatogram menunjukkan jumlah komponen yang terdapat dalam cuplikan.  Tinggi  

Peak atau luas area merupakan ukuran kuantitatif tiap komponen. Waktu retensi 

(RT= Retention Time) merupakan waktu yang dibutuhkan senyawa untuk mencapai 

detektor.   

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



52 
 

 

Pada penelitian ini analisis kadar asam amino esensial meliputi L-Threonin, 

L-Methionine, L-Valine, L-Thriptophan, L-Phenylalanine, L-Isoleucine, dan L-Lycine. 

Pada penelitian ini jumlah peak yang terbentuk 7, peak untuk RT asam amino L-

Valine + L-Thriptophan sama. Tinggi peak yang muncul kemudian diregresikan 

dengan standar. Uji kuantatif asam amino dihitung berdasarkan luas area peak yang 

muncul. Keju yang digunakan analisis pada penelitian ini merupakan keju pada 

pemeraman 0 (tanpa pemeraman), pemeraman selama 7 hari, dan pemeraman 

selama 14 hari. Hasil analisis asam amino essensial yang diinokulasi dengan starter 

Rhizopus oryzae dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Kadar asam amino pada keju yang diinokulasi dengan starter 

Rhizopus oryzae. 

Kadar asam amino esensial 
 (%) 

keju peram Senyawa Asam 
Amino Esensial 

0 hari 7 hari 14 hari 
L-Threonine  1,15 1,68 1,58 
L-Methionine  0,47 0,62 0,58 
L-Valine + L-
Thriptophan  

0,70 1,78 1,65 

L-Phenylalanine  0,66 1,12 1,00 
L-Isoleucine  0,48 0,99 0,84 
L-Leucine  1,28          2,30 1,96 
L-Lycine  1,64 2,42 2,44 

 
Total  

 
6,38 

 
        10,91 

 
     10,05 
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Gambar 13 . Histogram asam amino keju peram yang diinokulasi dengan Rhizopus oryzae 
dengan pelakuan lama waktu 

 

Dari hasil dapat diketahui pada kontrol mempunyai hasil yang paling rendah, 

sedangkan pada perlakuan 7 hari, diperoleh hasil yang maksimum dan menurun 

pada perlakuan 14 hari. Menurut Daulay (1991) jenis dan jumlah asam amino yang 

terbentuk selama pemeraman keju bervariasi tergantung pada jenis keju. 

Kebanyakan asam amino terus meningkat dengan cepat dan beberapa diantaranya 

mencoba mencapai hasil yang maksimum pada tahap tertentu, kemudian asam 

amino yang terbentuk didekomposisikan lebih lanjut dengan enzim spesifik, asam 

amino bukan merupakan produk akhir selama pemeraman keju.  

Selama pemeraman kadar asam amino tertinggi pada perlakuan 7 hari. 

Tingginya kadar asam amino keju pemeraman 7 hari disebabkan keju mengalami 

proteolisis. Proteolisis yang terjadi pada curd keju adalah sebagai berikut: 

Protein curd  proteolisis  asam amino 
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 Sedangkan keju pada perlakuan 14 hari kadar asam amino mengalami 

penurunan yang disebabkan terjadinya katabolisme asam amino. Asam amino 

merupakan prekusor bermacam-macam komponen cita-rasa yang ditemukan dalam 

keju (Ubach, 1995; Engles, et all., 1997). Katabolisme asam amino  menghasilkan 

sejumlah komponen aroma yang ditemukan didalam keju. Mekanisme katabolisme 

asam amino  meliputi deaminasi oksidasi, dekarboksilasi, transminase,  dan reaksi 

reduksi yang nantinya membentuk aldehid, alkohol, indol, asam, phenolic dan  

sulphur (Hansen et all., 2001; Williams  et all., 2001). Komponen sulfur seperti 

hidrogen sulfida, methaethiol, methil sulfida dan dimetil sulfida, semuanya itu 

pembentukan cita-rasa dalam keju. Reaksi degradasi asam amino dapat dilihat pada 

Gambar 14 berikut: 

 

Gambar 14. Reaksi degradasi asam amino (McSweeney, 2004) 
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E. Uji Kesukaan 
 
 

  Uji kesukaan keju dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan konsumen 

terhadap keju yang dihasilkan meliputi kesukaan terhadap tekstur, aroma, warna,  

dan rasa. Hasil analisis statistik dapat dilihat pada tabel 6.  

Tabel 6. Skor uji kesukaan rasa, aroma, warna dan tekstur pada keju peram  
 
Pemeraman          Rasa      Aroma    Warna    Tekstur 

       
5°C selama 7 hari      3,40 a  3,47a  4,70 a 4,25 a 
5°C selama 14 hari    3,75 a  4,43a  3,40 a  3,75 a 

 
10°C selama 7 hari   4,45 a  3,95a          4,22 a  4,60 a 
10°C selama 14 hari            4,03a 4,45a            4,00 a  4,13 a 

 
15°C selama 7 hari    4,22 a  3,83 a  3,85 a  3,17 a 
15°C selama 14 hari    4,50 a  4,42a 3,45 a  4,20 a 

 
Kontrol    3,92 a     3,65a  4,38 a  3,90 a 
Keterangan: Semakin besar nilai, maka keju peram (ripened cheese) semakin disukai. 

Superskrip sama  menunjukkan tidak ada perbedaan nyata  pada uji fridman 
5%. 
1 = sangat tidak suka  
2 = tidak suka 
3 = agak suka  
4 = suka  
5 = sangat suka 

 

Untuk uji rasa melibatkan pancaindera lidah yang dibedakan menjadi empat 

cecapan yaitu asin, asam, manis dan pahit. Rasa makanan dapat dibedakan oleh 

kuncup-kuncup cecapan yang terletak pada papila yaitu bagian noda merah jingga 

pada lidah. Cecapan merupakan indera yang informasinya memerlukan bukti 

penunjang dari penciuman, penglihatan, dan sentuhan untuk mengetahui yang 

sedang dikecap oleh mulut (Winarno, 1997). Dari Tabel 6, dapat diketahui bahwa 

rasa keju peram  pada pemeraman suhu 15°C selama 14 hari  memiliki rasa yang 
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paling disukai dibanding yang lain. Pada pemeraman 5°C selama 7 hari  memiliki 

rasa yang paling tidak disukai disukai.  

Aroma keju muncul terutama disebabkan oleh volatil yang terbentuk selama 

pemeraman. Hasil analisis non-parametrik menunjukan aroma yang paling disukai 

pada pemeraman  10°C selama 14 hari, sedangkan aroma yang paling tidak disukai 

pada 5°C selama 7 hari yang  merupakan keju peram pada suhu paling rendah, 

menurut Daulay (1991) suhu rendah menghambat proses biokimia sehingga 

mengakibatkan proses pembentukkan aroma terhambat. Jika dibandingkan dengan 

kontrol keju peram lebih disukai, pada penelitian ini kontrol merupakan keju tanpa 

pemeraman (unripened) yang merupakan jenis keju segar tanpa pemeraman 

sehingga aroma keju belum terbentuk dan masih didominasi oleh aroma susu yang 

digunakan (Murwaningsih, 2003). Selama pemeraman proses proteolisis, lipolisis, 

glikolisis berperan dalam pembentukkan aroma keju. Reaksi biokimia pembentuk 

aroma dan rasa selama pemeraman dapat dilihat Gambar 15. 

 

Gambar 15. Reaksi biokimia pembentuk aroma dan rasa selama pemeraman 
(McSweeney, 2004) 
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. 

Dari hasil analisis non-parametrik menunjukkan warna  keju peram yang 

disukai pada pemeraman suhu 5°C selama 7 hari  disebabkan karena warna keju 

peram 5°C memiliki warna yang  lebih kuning dibandingkan dengan yang lain. 

Menurut Buckle et al., (1987) bahwa keju yang dibuat dari susu sapi tanpa pewarna 

akan menghasilkan keju yang berwarna putih kekuningan. Warna keju dipengaruhi 

kadar lemak pada keju. Lemak pada keju diperoleh dengan bantuan enzim lipase, 

yang mampu menghidrolisis trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Warna 

kuning berasal dari pigmen karoten yang berasal dari sintesis asam lemak. 

Sehingga semakin banyak kadar lemak pada keju menyebabkan warna keju menjadi 

semakin kuning. 

 Berdasarkan hasil analisis non-parametrik menunjukkan skor penilaian yang 

diberikan para panelis terhadap tekstur yang paling disukai yaitu perlakuan 10°C 

selama 7 hari  sedangkan tekstur yang paling tidak disukai pada perlakuan 15°C 

selama 7 hari. Menurut Brown (2002) tekstur dalam keju dipengaruhi oleh nilai pH 

keju, sebagai akibat dari penggumpulan protein. keju mempunyai titik pH rendah 

(dekat isoelektris kasein) yang ditunjukkan dengan tektur yang bergranular/ butir2 

kecil dan hancur ketika terbentuk. Sedangkan keju yang memiliki pH tinggi akan 

plastis, dan elastis. Selain pH, tekstur dipengaruhi oleh komposisi keju. keju yang 

memiliki kandungan lemak yang tinggi akan elastis, dan rapat. 
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F. Mikroorganisme yang ditemukan dalam keju peram yang 

diinokulasi Rhizopus oryzae  

1. Identifikasi mikrobiologi  

Pemeraman keju merupakan proses biokimia yang komplek, selama proses 

pemeraman mikroorganisme memiliki peranan yang sangat penting (Cogan and 

Beresford, 2002). Menurut Fox et al., (1994) dan  Lane et al., (1997) mikroorganisme 

berperan sebagai sumber kontribusi enzim dalam proteolisis dan perkembangan 

tekstur dan rasa selama proses pemeraman.  

Mikroorganisme yang ditemukan di dalam pembuatan keju dan peraman keju 

dapat dibagi menjadi 2 macam kelompok: 

1. Starter bakteri asam laktat (SLAB) yang ditambahkan dalam susu bahan 

baku keju.  

2. Nonstarter bakteri asam laktat (NSLAB). 

Kelompok pertama dapat dibagi menjagi 2 kelompok yaitu starter primer dan starter 

sekunder( El Soda et al., 2000). Bakteri asam laktat yang ditemukan dapat 

memproduksi asam laktat selama pembuatan dan dalam proses pemeraman. 

Bakteri asam laktat merupakan sumber utama enzim proteolitik (proteinase dan 

petidase) didalam keju (Kunji et al., 1996; Lane and Fox, 1997). Mikroorganisme 

pada kelompok kedua merupakan mikroorganisme yang  tidak dapat memproduksi 

asam laktat. 

Pada pembuatan keju dalam penelitian ini starter yang digunakan adalah 

Rhizopus oryzae. Rhizopus oryzae mampu tumbuh dalam susu bahan dasar keju 

dan selama pembentukan curd keju. Tetapi selama proses pemeraman keju, 

Rhizophus oryzae mengalami kematian Karena pH curd yang terlalu rendah dan 
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kadar garam yang tinggi pada curd. Larutan garam yang pekat mengakibatkan 

tekanan osmotik pada sel mikroorganisme menjadi turun karena air terserap keluar 

sehingga sel kekurangan air dan selanjutnya sel akan mati (Idris, 1992).  

Pada penelitian ini dilakukan isolasi dan identifikasi mikroba yang diambil dari 

sampel pada keju kontrol (keju tanpa pemeraman), keju dengan pemeraman selama  

7 hari, dan 14 hari.  

Pada penelitian ini isolasi dilakukan dengan metode cawan gores untuk 

menghasilkan isolat murni. Selanjutnya, jenis mikroba diketahui dengan 

menumbuhkan isolat murni kedalam media identifikasi.  Media identifikasi bakteri 

menggunakan media MRS, sedangkan untuk identifikasi kapang mengunakan PDA.  

Alat yang digunakan untuk identifikasi bakteri (berdasarkan karakter 

biokimia)  yaitu ‘ BD Phoenix’. Sistem mikrobiologi otomatis BD Phoenix TM 

digunakan untuk mengidentifikasi genus dan spesies dari suatu mikroorganisme 

(bakteri) berdasarkan kemampuan fermentasi gula-gula. Sistem ini terdiri dari subtrat 

florogenik dan kromogenik. Ketika bakteri bersinggungan dengan substrat, maka 

bakteri tersebut akan bereaksi dengan subtrat ( reaksi positif (+)) atau tidak bereaksi 

( reaksi negatif (-)), ketika reaksi positif dan reaksi negatif dikombinasikan maka 

bekteri tersebut akan teridentifikasi secara otomatis oleh BD PhoenixTM dengan cara 

membandingakan pada data basenya. 

 Hasil identifikasi mikroorganisme yang ditemukan pada keju kontrol ( keju 

tanpa pemeraman), keju peram selama 7 hari, dan keju peram selama 14 hari dapat 

dilihat tabel 7. 
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Tabel 7.  Mikroorganisme yang ditemukan selama pemeraman 7 dan 14 hari 

pada suhu 15 °C pada media MRS dan PDA. 

Jenis Media  kontrol 7 hari 14 hari 
media PDA (cfu/ml) 

 
Aspergillus sp 
      (1,2x104) 

Aspergillus sp 
     (1,1x104) 

Aspergillus sp 
       (2,8x104) 

media MRSA (cfu/ml) 
 

Enterococcus hirae dan 
Bacillus subtilis 
      (3,8x104) 

Enterococcus hirae dan 
Bacillus subtilis 
      (3,3x104) 

Enterococcus hirae dan 
Bacillus subtilis 
      (3,2x104) 

 

Dari Tabel 7, dapat diketahui bahwa pada perlakuan kontrol, pemeraman 7 

hari, dan pemeraman 14 hari terdapat 3 jenis mikroba yang sama yaitu 

Enterococcus hirae, Bacillus subtilis, Aspergillus sp. Dari Tabel 7, dapat diketahui 

jumlah kapang yang semakin lama semakin meningkat  sedangkan jumlah bakteri 

semakin lama semakin menurun hal ini dikarenakan Bacillus subtilis dan  

Enterococcus hirae merupakan bakteri termodurik yang memiliki suhu optimal 30-

45°C sedang Aspergillus tumbuh pada suhu optimal pada 29 – 32 oC sehingga 

perlakuan pemeraman pada suhu 15 °C mengakibatkan Aspergillus lebih mampu 

bertahan dari pada Bacillus subtilis dan  Enterococcus hirae.  

Menurut Daulay (1991) mikroorganisme yang terdapat dalam keju berasal 

dari berbagai sumber yaitu dari susu sapi dan berasal dari pasca kontaminasi susu 

atau keju sepanjang jalur mulai dari penggumpalan susu sampai pengelolahan keju 

atau melalui inokulasi yang sengaja dilakukan starter kultur murni 

Enterococcus hirae dahulunya dikenal sebagai Streptococcus faecalis atau 

faecium (Edinburgh, 1947 dalam www.ikp.unibe.ch/lab1/gram.gif, 2009). 

Enterococcus hirae tumbuh pada suhu 10-45 °C, fakultatif anaerobic, gram positif, 

homofermentatif, dan nonmotil. Enterococcus juga ditemukan pada penelitian keju 

peram dari susu sapi yang dilakukan Boston (2003) yaitu sekitar 22%-33% . 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



61 
 

 

Enterococcus merupakan bakteri specifik pada keju cheddar yang dibuat dari susu 

mentah atau susu hasil proses pemanasan kurang sempurna. Enterococcus 

merupakan bakteri yang tahan terhadap pasteurisasi, mampu memfermentasi 

laktosa, memiliki kemampuan proteolitik dan lipolitik yang tinggi (Daulay,1991).      

Meskipun Enterococcus tidak biasa digunakan untuk starter dalam  

pembuatan keju tetapi memiliki peran penting dalam pembuatan keju cheddar. 

Fungsi utamanya dalam pembuatan keju yaitu sebagai penghasil asam dan aroma, 

dapat digunakan sebagai kultur starter karena kemampuan proteolitik dan lipolitik 

yang tinggi, kemampuannya dalam memproduksi antimicrobia seperti bacteriosin, 

dan mampu memproduksi aroma yang khas acetaldehyde, acetoin, dan diacetil 

(Daulay, 1991).  

Bacillus subtilis merupakan genus Bacillus, famili Bacillaceae, ordo 

Bacillales, kelas Bacilli, filum Firmicutes, kingdom Bakteri (Itis, 2008). Pada 

identifikasi bakteri Bacillus subtilis yang menggunakan BD PhoenixTM tingkat 

konfidensinya hanya 90 %, sehingga ada kemungkinan bakteri yang teridentifikasi 

bukan Bacillus subtilis. Bacillus subtilis menurut  Daulay (1991) merupakan salah 

satu mikroorganisme yang terdapat dalam pasokan susu mentah,  bakteri batang 

pembentuk spora, termodurik.  Bacillus subtilis tumbuh pada pH 5.5 - 8.5 

(Chantawannakul, 2002). Bacillus subtilis digunakan sebagai probiotik dalam 

pembuatan keju (Kayagil, 2006). Probiotik merupakan mikroba hidup yang 

digunakan sebagai suplemen yang mempunyai pengaruh menguntungkan pada 

tubuh manusia karena meningkatkan keseimbangan mikroba dalam usus (Fuller, 

1989). Makanan yang mengandung bakteri probiotik termasuk ke dalam makanan 
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fungsional karena berpengaruh positif terhadap kesehatan tubuh (Fueller cit Pato, 

2003). Bakteri Bacillus subtilis mampu memproduksi enzim protease, enzim lipase 

dan  dikenal mampu menghasilkan chymosin (rennet mikroba) sebagai koagulan 

dalam pembuatan keju, sehingga dimungkinkan bakteri ini turut berkontribusi dalam 

pembentukan curd di awal pembuatan keju. Selain itu Bacillus subtilis mampu 

menghasilkan Bacillomisin merupakan antibiotik yang mempunyai kemampuan 

untuk menghancurkan jamur-jamur yang patogen. Pada pengamatan dengan 

menggunakan mikroskop nampak Bacillus subtilis berbentuk basil (batang) dan 

merupakan bakteri gram positif. Bacillus subtilis memiliki endospora yang letaknya di 

tengah. Dinding sel bakteri ini tersusun atas peptidoglycan, yang merupakan polimer 

dari sugar dan asam amino (Perez, 2000). 

Menurut Widodo (2003), Enterococcus dan Bacillus merupakan bakteri asam 

laktat. Bakteri asam laktat merupakan suatu bakteri yang memfermentasikan gula 

(heksosa) untuk menghasilkan sejumlah besar asam laktat. Secara morfologi BAL 

ada yang berbentuk Kokus (coccus) dan ada yang berbentuk batang (bacili). 

Enterococcus hirae merupakan bakteri asam laktat yang berbentuk coccus 

sedangkan Bacillus subtilis merupakan bakteri asam laktat yang berbentuk batang 

(bacili) (Daulay,1991). BAL memiliki peranan yang penting dalam fermentasi 

makanan, BAL mampu menimbulkan karakteristik aroma dan sebagai pengawet 

dalam produk fermentasi Kayagil (2006). Selama pemeraman BAL memberikan rasa 

melalui mekanisme fermentasi karbohidrat, mengubah protein menjadi peptida dan 

asam amino, katabolisme asam amino menjadi aroma dan hidrolisis lemak menjadi 

asam lemak dan katabolisme citrat (Fox & Wallace, 1997).   
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 Aspergillus sp, merupakan  Ordo Monoliales, famili   Moniliaceae. Ciri umum 

dari genus Aspergillus adalah hifa bersepta, konidiofor jelas pada ujung berbentuk 

gelembung seperti botol (Kayagil, 2006). Ditambahkan Amin (2001) Jamur 

Aspergullis. Mempunyai ciri-ciri memiliki hifa septa dan miselium bercabang, konidia 

kehijauan, coklat atau hitam.  

Aspergillus mampu menghasilkan protease dan lipase. Aspergillus digunakan 

sebagai probiotik dalam pembuatan keju (Kayagil, 2006). Aspergillus banyak 

digunakan pada pembuatan keju yang tergolong keju semi lunak peram. Aspergillus 

yang sering digunakan dalam pembuatan keju  adalah Aspergillus oryzae (Daulany, 

1991). Aspergillus dikenal mampu menghasilkan chymosin (rennet mikroba) sebagai 

koagulan dalam pembuatan keju, sehingga dimungkinkan bakteri ini turut 

berkontribusi dalam pembentukan curd di awal pembuatan keju. 

Jumlah bakteri dan jamur keju peram  pada penelitian ini berkisar berkisar 

antara 1,1x104 - 3,4 x104 sel/gr jumlah tersebut masih di bawah ambang batas 

cemaran mikroba, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pengawasan 

Obat dan Makanan (1992 pada Amin 2001), yaitu maksimal 5x105 sel/gr.  
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2. Jumlah Total koloni mikroba keju peram yang diinokulasi dengan 

Rhizopus oryzae.   

Penghitungan jumlah total mikroba pada penelitian ini dilakukan dengan 

metode Standar Plate Count (SPC) pada media PCA (Plate Count Agar) yang 

dilakukan dengan pengenceran. Metode SPC merupakan metode analisis kuantitatif 

yang umum digunakan menuntukan jumlah sel-sel yang hidup (Colony Forming 

Unit/CFU) dalam bahan pangan. Jumlah total mikroba yang berperan dalam 

pemeraman keju, pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 8.  

Tabel 8. Jumlah mikroba x 104 pada mediaTotal Plate Count (TPC)   
 

Lama pemeraman      suhu 
  
  5 °C 10 °C 15 °C 
 
7 hari    10,99 ab 11, 95 ab 12,99b 

14 hari  10,12 a    11,14 ab 11,30 ab 
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Gambar 15. Histogram jumlah mikroba pada  keju peram 

Dari Tabel 8, diketahui bahwa semakin lama pemeraman semakin sedikit 

jumlah mikroorganisme yang tumbuh. Menurut Amos (2007) mikroba pada keju akan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



65 
 

 

tumbuh cepat pada susu dan curd selama pembuatan keju, kemudian akan terjadi 

penurunan jumlah  selama pemeraman, disebabkan selama pemeraman terjadi 

penurunan pH, berkurangnya laktosa dan tingginya konsentrasi kadar garam.  

Nilai pH keju pada penelitian ini berkisar antara 4 sampai  5 (Tabel 3). Dari 

Tabel 3 diketahui bahwa semakin lama pemeraman  semakin rendah nilai pHnya. 

pH yang rendah menyebabkan mikroba yang berada didalam keju mati karena tidak 

tahan asam (Daulay, 1991). pH rendah menandakan semakin banyaknya asam 

laktat yang dihasilkan. Menurut Schlegel (1997). Enterococcus faecalis merupakan 

bakteri homofermentatif yang murni menghasilkan 90% laktat dalam fermentasinya. 

Asam laktat terbentuk akibat timbulnya ion H+ yang terjadi karena dekomposisi 

laktosa yang menghasilkan asam-asam yang mudah menguap dan pecahnya 

phosphat organik yang terdapat di dalam kasein, sehingga menghasilkan asam 

(Mc.Kay et al., 1971). Asam laktat merupakan hasil dari metabolisme glukosa yang 

digunakan selama pertumbuhan sel dengan jumlah semakin meningkat seiring 

bertambahnya waktu. 

Larutan garam yang pekat yang digunakan dalam pembuatan keju 

mengakibatkan tekanan osmotik pada sel mikroba menjadi turun karena air terserap 

keluar sehingga sel kekurangan air dan selanjutnya sel akan mati (Idris, 1992). Pada 

penelitian ini menggunakan kadar garam 4 %, pada penelitian yang dilakukan 

Tarakci et all., (2004) penggunaan garam 4-6 % mampu menurunkan jumlah 

mikroba yang terdapat pada keju. 

Dari Tabel 8, diketahui bahwa pada pemeraman suhu 15 °C selama 7 hari 

memiliki jumlah mikroba yang paling banyak sedangkan yang paling sedikit pada 
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perlakuan pemeraman pada suhu 5 °C selama 14 hari. Pemeraman  keju pada suhu 

rendah menghasilkan jumlah mikroba paling sedikit. Suhu rendah pada perlakuan 

pemeraman pada suhu 5 °C selama 14 hari mengakibatkan hampir semua 

pertumbuhan mikroba diperlambat. Menurut Ariyantha (2004) suhu mempengaruhi 

laju pertumbuhan dan jumlah total pertumbuhan organisme. Semua proses 

pertumbuhan tergantung reaksi kimiawi dan suhu mempengaruhi laju reaksi-reaksi 

kimia. Enzim akan mengalami denaturasi pada suhu yang terlalu tinggi atau menjadi 

tidak aktif pada suhu terlalu  rendah. Hal ini akan menyebabkan perubahan laju 

reaksi kimia. Pada suhu rendah dapat menghambat reaksi kimia sehingga proses 

pertumbuhan menjadi terhambat. 

Jika dibandingkan dengan kontrol yang merupakan keju tanpa pemeraman 

yang memiliki jumlah mikrobanya sebesar 12, 15x 10-4 cfu-g, keju peram pada 

penelitian ini memiliki jumlah mikroba yang sedikit, disebabkan pH pada keju peram 

lebih rendah (4 sampai 5,4) dibanding pH keju tanpa peram (5,5) yang 

mengakibatkan mikroba yang berada didalam keju mati karena tidak tahan asam.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

1. Kesimpulan 

Penggunaan variasi lama pemeraman berpengaruh pada jumlah 

mikroba, nilai pH, kadar lemak dan kadar protein. Kualitas keju terbaik pada 

suhu 15 °C  pemeraman 14 hari, memiliki nilai pH 4,40, kadar protein  

tertinggi yaitu sebesar 9,78 %, kadar lemak sebesar 35,02 % dan 

menghasilkan rasa yang sangat disukai oleh panelis.   

 
 
 
2. Saran 

 
a. Penelitian lebih lanjut diharapkan ada penambahan starter sekunder 

pembuatan keju peram.  

b. Penelitian lebih lanjut diharapkan menggunakan pemeraman suhu 15 °C 

dengan waktu antara 7 sampai 14 hari. 

c. Identifikasi bakteri Bacillus subtilis yang menggunakan BD PhoenixTM tingkat 

konfidensinya hanya 90 % sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya 

menggunakan metode analisis secara molekuler untuk mendapatkan hasil 

yang lebih tepat. 
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1. Komposisi Pembuatan Media Potato Dekstrosa Agar (PDA), Plate Count 

Agar (PCA), de Man Ragosa Sharpe Agar (MRSA) 

a. Komposisi pembuatan media Potato Dekstrosa Agar (PDA) sebanyak 
1000 ml 
Kentang 200 g 
Dextrosa 20 g 
 
Agar 30 g 
Aquades 1000 ml 

b. Komposisi pembuatan media Plate Count Agar (PCA) sebanyak 1000ml 
Tripton 5 g 
Yeast Extract 1,5 g 
Dektrosa 1 g 
Agar 15 g 
Aquades 1000 ml 

c. Komposisi pembuatan media de Man Ragosa Sharpe Agar (MRSA) 
sebanyak 1000 ml 
Pepton 10 g 
Beef extract 10 g 
Yeast extract 5 g 
K2HPO4 2 g 
Ammonium sitrat 2 g 
Glukosa 2 g 
Sodium asetat 3H2O 20 g 
MgSO4 7H2O 0,58 g 
MnSO4 4H2O 0,28 g 
Agar 15 g Aquades 1000 ml 

 

2. Bahan analisis kandungan protein metode Lowry-Folin 

Bahan analisis kandungan protein metode Lowry-Folin 
Reagen A   : 100 g Na2CO3 dilarutkan dalam 100 ml NaOH 
Reagen B   : 1 g CuSO4.5H2O dilarutkan dalam 100 ml aquades 
Reagen C   : 2 g K-Tartrat dilarutkan dalam 100 ml aquades 
Reagen D   : Reagen A : B : C = 20 : 1: 1 
Reagen E   : Pengenceran 5 ml reagen folin ciocalteu menjadi 50 ml  
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3. Analisis Nilai pH  
 
 

a. Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances

DATA

2,747 6 14 ,056

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 
 

b. ANOVA 
 

ANOVA

DATA

2,710 6 ,452 3,715 ,020

1,702 14 ,122

4,413 20

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
 
 

c. Duncan  
 

DATA

Duncana

3 4,4000

3 4,8767 4,8767

3 4,8800 4,8800

3 5,0967 5,0967

3 5,1433 5,1433

3 5,4433 5,4433

3 5,5567

,131 ,092 ,157

FAKTOR
T3W2

T3W1

T2W2

T2W1

T1W2

T1W1

KONTROL

Sig.

N 1 2 3

Subset for alpha = .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.a. 
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4. ANALISIS  STATISTIK KADAR LEMAK 

 
a. Homogenitas  

Test of Homogeneity of Variances

DATA

2,081 6 14 ,121

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 
 
 

b. ANOVA  

ANOVA

DATA

127,248 6 21,208 10,271 ,000

28,908 14 2,065

156,156 20

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 

c. Duncan  
 

DATA

Duncana

3 32,4367

3 33,3100 33,3100

3 34,4800 34,4800

3 34,5600 34,5600

3 35,0233 35,0233

3 35,3033

3 40,7033

,064 ,145 1,000

FAKTOR
T1W2

T2W2

T2W1

T1W1

T3W2

T3W1

KONTROL

Sig.

N 1 2 3

Subset for alpha = .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.a. 
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5. ANALISIS  STATISTIK KADAR PROTEIN 

 
a. Homogenitas 

 

Test of Homogeneity of Variances

DATA

2,070 6 14 ,123

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 
 
 

b. ANOVA 

ANOVA

DATA

100,482 6 16,747 104,934 ,000

2,234 14 ,160

102,716 20

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
 
 

c. Duncan 
 

DATA

Duncana

3 2,2300

3 6,2833

3 7,2200

3 7,5600

3 7,6000

3 8,3400

3 9,7767

1,000 1,000 ,287 1,000 1,000

FAKTOR
KONTROL

T1W1

T1W2

T2W1

T2W2

T3W1

T3W2

Sig.

N 1 2 3 4 5

Subset for alpha = .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.a. 
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6. Analisis Data Jumlah mikroba 

 
a. Uji Homogenitas  
 

Test of Homogeneity of Variances

DATA

2,082 6 14 ,121

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 
 
 

b. Uji ANOVA 
 

ANOVA

DATA

15,576 6 2,596 2,031 ,129

17,891 14 1,278

33,467 20

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
 

c.  Uji Duncan 

DATA

Duncan
a

3 10,1200

3 10,9900 10,9900

3 11,1400 11,1400

3 11,2667 11,2667

3 11,9500 11,9500

3 12,1500 12,1500

3 12,9900

,068 ,072

FAKTOR
T1W2

t1w1

T2W2

T3W2

T2W1

kontrol

T3W1

Sig.

N 1 2

Subset for alpha = .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.a. 
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7. ANALISIS UJI KESUKAAN RASA  
 
Friedman Test 
 
 
 

Ranks

3,40

3,47

4,45

4,03

4,22

4,50

3,92

T1W1

T1W2

T2W1

T2W2

T3W1

T3W2

KONTROL

Mean Rank

 
 
 
 

Test Statisticsa

20

5,666

6

,462

N

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

Friedman Testa. 
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8. ANALISIS UJI KESUKAAN TEKSTUR 
 
Friedman Test 
 
 
 

Ranks

4,25

4,60

3,17

3,75

4,13

4,20

3,90

T1W1

T2W1

T3W1

T1W2

T2W2

T3W2

KONTROL

Mean Rank

 
 
 

Test Statisticsa

20

6,169

6

,405

N

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

Friedman Testa. 
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9. ANALISIS UJI KESUKAAN WARNA 

 
 
Friedman Test 
 
 
 

Ranks

4,70

4,22

3,85

3,40

4,00

3,45

4,38

T1W1

T2W1

T3W1

T1W2

T2W2

T3W2

KONTROL

Mean Rank

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Test Statisticsa

20

6,558

6

,364

N

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

Friedman Testa. 
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10. ANALISIS UJI KESUKAAN AROMA 
 
Friedman Test 
 
 
 

Ranks

3,47

3,95

3,83

4,45

4,43

4,22

3,65

T1W1

T2W1

T3W1

T2W2

T1W2

T3W2

KONTROL

Mean Rank

 
 
 
 

Test Statisticsa

20

4,686

6

,585

N

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

Friedman Testa. 
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11. HASIL UJI MIKROBIOLOGI   

a. (Enterococcus hirae) 
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A. HASIL UJI MIKROBIOLOGI  (Bacillus subtilis)  
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13. Hasil Analisis Asam Amino  
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a. Analisis Standar Asam Amino Keju Mentah  
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b. Hasil Analisis Asam Amino Keju Mentah  
 

 
 
 
 
 

c. Analisis Standar Asam Amino Keju Pemeraman 7 hari 
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F. Hasil Analisis Asam Amino Keju Pemeraman 7 Hari 
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G. Analisis Standar Asam Amino Keju Pemeraman 14 hari 
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H. Hasil Analisis Asam Amino Keju Pemeraman 14 Hari 
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14. Uji Tingkat Kesukaan  

Kuosioner 

Nama panelis : 

Sampel   :  Keju  

Tanggal   :  

 

Petunjuk Pengisian : 

 Saudara diminta untuk memberi nilai berdasar atas tingkat kesukaan saudara 

terhadap  rasa, aroma, warna dan tektur keju pada tabel di bawah ini.  

 Panelis diharap minum air putih yang tersedia terlebih dahulu setelah 

mencicipi satu sampel atau sebelum mencicipi sampel yang selanjutnya 

Kode Sampel Kriteria 

121     122 123 

Rasa    

Aroma    

Warna    

Tekstur    

 

Keterangan : 
1 = sangat tidak  suka  
2 = suka 
3 = agak suka  
4 =  suka 
5 = sangat suka 
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15. Gambar Aspergillus sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. bahan baku keju   
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                               Susu sapi yang telah dipasteurisasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Curd / dadih pada  keju mentah 
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    Curd (berupa padatan) 

 

         Whey ( berupa cairan)
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