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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Upaya peningkatan kecerdasan masyarakat dapat dicapai dengan terpenuhinya 

kebutuhan akan gizi. Sehubungan dengan gizi masyarakat, terdapat dua tujuan utama dari 

penggunaan makanan. Pertama, menyediakan material untuk pertumbuhan tubuh dan 

regenerasi jaringan tubuh, yang diperoleh dari protein dan tidak dapat digantikan dengan 

elemen gizi lainnya. Kedua, untuk menyediakan bahan bakar berupa energi yang diperlukan 

tubuh yang diperoleh dari protein, karbohidrat, dan lemak (Daulay, 1991). 

Sehubungan dengan hal tersebut, keju yang terbuat dari susu yang sudah dikenal 

bernilai gizi tinggi mampu memenuhi kedua tujuan utama penggunaan makanan. Keju adalah 

makanan sumber protein dengan protein utama kasein dan mengandung lemak yang relatif 

tinggi sehingga dapat menyediakan semua kebutuhan energi bagi tubuh terutama yang 

dihasilkan dari lemak keju (Daulay, 1991). Keju disukai oleh sebagian besar masyarakat 

Indonesia karena aromanya yang khas. Pemanfaatan keju dalam konsumsi sehari-hari dapat 

meningkatkan nilai gizi serta citarasa makanan tambahan tersebut.  

Keju bermanfaat bagi kesehatan karena berperan sebagai perantara bagi probiotik 

menuju saluran pencernaan (Corbo et al., 2001). Dalam hal pengolahan susu menjadi keju, 

akan menguntungkan bagi peternak susu karena menjadikan susu lebih tahan lama sehingga 

nutrisi dalam susu dapat dipertahankan serta akan meningkatkan nilai ekonomi susu (Murti, 

2004). Berkaitan dengan keadaan tersebut, maka peluang perkembangan industri keju dalam 

memproduksi dan menganekaragamkan jenis keju akan semakin besar sehingga pemenuhan 

dan penyediaan keju dapat dilakukan secara berkesinambungan.  

Pada umumnya keju dibuat dengan menggunakan koagulan/penggumpal susu berupa 

rennet anak sapi (Lampert, 1975). Menurut Cogan (1985) rennet menyebabkan kasein (protein 
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susu) menggumpal. Namun, terdapat kendala utama dalam pengembangan industri keju, yang 

bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia yaitu kurangnya rennet sebagai penggumpal 

susu. Hal ini disebabkan karena menurunnya pemotongan anak sapi untuk memperoleh 

lambung sebagai sumber rennet, sehingga tidak ekonomis (Green, 1977; Shamsuzzaman dan 

Haard, 1983). Dan dalam hal citarasa, penggunaan rennet sebagai koagulan akan menyisakan 

sedikit rasa pahit (Fallico et al., 2005).  

Dengan adanya keterbatasan rennet tersebut telah mendorong dilakukannya penelitian-

penelitian untuk mengganti sumber rennet yang cocok, baik berasal dari hewan, tumbuhan, 

maupun mikroba (Wahba dan El-Abbassy, 1981). Enzim yang pernah digunakan sebagai 

pengganti rennet antara lain adalah bromealin, papain, protease dari getah widuri dan rennet 

dari babi. Kelemahan yang paling umum dengan penggumpal nabati adalah apabila berlebihan 

akan timbul rasa pahit. Penggunaan getah widuri dengan dosis 0,2-0,8 cc getah/liter susu 

memberikan rasa yang gurih akan tetapi akan timbul rasa pahit bila dosisnya mencapai 1,6 

cc/liter susu (Wulandani cit Wulandani, 2003). Kelemahan lain dari tanaman sebagai sumber 

protease adalah kesulitan untuk melakukan ekstraksi enzim secara efisien karena 

membutuhkan peralatan berat untuk menghancurkan jaringan tanaman yang besar dan keras, 

serta pertumbuhan tanaman terlalu lama untuk produksi enzim dalam skala besar (Fowler, 

1998). Sementara itu, penggunaan rennet dari babi akan menimbulkan permasalahan bagi 

kaum muslim. Produksi protease dari hewan pun sangat terbatas, membutuhkan jumlah hewan 

dan biaya yang besar karena proses ekstraksi enzim dari jaringan hewan sulit dilakukan (Taylor 

dan Leach, 1995).  

Melihat kondisi yang seperti itu maka protease pengganti rennet yang dianggap paling 

cocok adalah dari mikroba. Mikroba merupakan sumber penghasil enzim terbaik, karena 

pertumbuhan mikroba relatif mudah diatur sehingga mutu enzim yang dihasilkan lebih seragam, 

dan mampu untuk memproduksi enzim dalam jumlah besar (Standbury dan Whitaker, 1984).  
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Pada proses pembuatan keju, selain koagulasi kasein juga diperlukan fermentasi susu. 

Selama ini fermentasi dilakukan oleh bakteri asam laktat. Kedua komponen ini dilakukan secara 

terpisah. Penerimaan keju oleh konsumen sangat berkaitan dengan flavor (Akalin et al., 2002), 

maka peningkatan citarasa keju penting dilakukan. Peningkatan citarasa keju biasa dilakukan 

dengan penambahan lipase. Dalam proses produksinya, pembuatan keju akan lebih efisien jika 

kebutuhan ini dapat dipenuhi dari satu jenis mikroba. Dengan demikian maka perlu dicari suatu 

jenis mikroba yang mampu memenuhi  seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam produksi keju.  

Rhizopus oryzae yang di Indonesia dikenal sebagai jamur tempe (Nout et. al., 2005; 

Yoshio, et al., 2004), merupakan jamur yang mampu memenuhi kriteria yang telah disebutkan 

di atas. R.oryzae diketahui mampu menghasilkan asam laktat (Mirdamadi, 2002), protease 

(Banerjee and Bhattacharyya, 2004) dan lipase (Hiol et al., 2000). Asam laktat akan membantu 

mengasamkan susu, protease berfungsi memecah kasein susu serta lipase berfungsi sebagai 

pemecah lemak yang akan meningkatkan flavor keju. Akan tetapi, hingga saat ini belum 

didapatkan informasi mengenai penggunaan R.oryzae untuk fermentasi susu dalam pembuatan 

keju. 

Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan optimalisasi fermentasi oleh R.oryzae yang 

meliputi variasi konsentrasi inokulum, suhu, dan waktu fermentasi. Terdapat tiga tahapan 

penelitian. Pertama, penghitungan laju pertumbuhan R.oryzae dan pengukuran nilai pH pada 

starter dan selama fermentasi dalam pembentukan curd. Kedua, pembuatan keju yang 

dilanjutkan dengan analisis kualitas fisik, kimia, dan uji kesukaan. Ketiga, uji kualitas 

mikrobiologi dan analisis profil asam amino esensial pada keju mentah yang terbentuk pada 

kondisi optimum fermentasi. 

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian meliputi : 

1. Bagaimana kondisi optimum konsentrasi inokulum, suhu, dan waktu fermentasi 

R.oryzae dalam pembentukan curd ? 
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2. Bagaimana pengaruh kondisi optimum konsentrasi inokulum, suhu, dan waktu 

fermentasi yang berbeda terhadap kualitas keju mentah yang terbentuk ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk : 

1. Mendapatkan kondisi optimum konsentrasi inokulum, suhu, dan waktu fermentasi 

R.oryzae dalam pembentukan curd. 

2. Mengetahui pengaruh kondisi optimum konsentrasi inokulum, suhu, dan waktu 

fermentasi yang berbeda terhadap kualitas keju mentah yang terbentuk. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain : 

1. Memberi informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan ilmu dan teknologi 

pengolahan susu khususnya pembuatan keju. 

2. Meningkatkan potensi jamur Rhizopus oryzae dalam pengolahan makanan 

terfermentasi. Memberi informasi tentang kondisi optimum konsentrasi inokulum, suhu, 

dan waktu fermentasi R.oryzae dalam pembentukan curd dan pengaruhnya terhadap 

kualitas keju mentah yang terbentuk. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Keju 

a. Definisi Keju 

Keju merupakan salah satu produk fermentasi susu dengan menggunakan protease 

sebagai koagulan dan merupakan penyatuan komponen-komponen susu terutama protein 

dan lemak. Pada dasarnya keju adalah protein susu yang dijendalkan. Dalam pembuatan 

keju, untuk memisahkan protein susu tidak dapat dikerjakan dengan separasi melainkan 

dengan cara penambahan asam, misalnya asam laktat dan asam khlorida, atau dengan 

penambahan enzim protease misalnya rennet, mucor-renin, dan sebagainya (Purnomo, 

1996).  

b. Klasifikasi  Keju 

Keju dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Menurut Kosikowski dan 

Mistry (1997), keju dapat dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan komposisinya, yaitu keju 

alami, keju proses, dan keju imitasi. Keju alami adalah keju sebenarnya. Keju proses adalah 

keju buatan yang di dalamnya mengandung 50-90% keju alami. Keju imitasi adalah keju 

buatan yang terbuat dari bahan selain susu dan aroma keju diperoleh dari aroma buatan 

atau keju alami.  

Menurut Sumarjono (1987), keju dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan 

teksturnya, yaitu keju keras dan keju lunak. Keju keras masih dapat dikelompokkan lagi 

menjadi sangat keras dan agak keras. Keju sangat keras ada yang dengan lubang (keju 

cheddar) dan ada yang tanpa lubang (keju swiss). Sedangkan keju agak keras ada yang 

dimatangkan oleh jamur (keju requofort) dan ada yang dimatangkan oleh bakteri (keju 

brick). Untuk keju lunak, pengelompokkan dilakukan menjadi tiga, yaitu keju yang 
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dimatangkan oleh bakteri (keju limburger), oleh jamur (keju camembert), dan keju yang 

tanpa dimatangkan (keju cottage). 

Berdasarkan kematangan, keju dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu keju 

mentah dan keju matang. Keju mentah merupakan keju yang diperoleh dari pembuatan keju 

sampai proses perendaman garam. Keju mentah dibedakan menjadi 3, yaitu keju cottage, 

keju cream, dan keju cooking/no-melt. Keju matang merupakan keju mentah yang diperam 

selama beberapa bulan  (Sumarjono, 1987). 

c. Sifat Fisik Keju 

Pada proses pembentukan keju akan terbentuk dua golongan protein yaitu protein 

menggumpal yang disebut curd yang akan menjadi keju melalui proses pembuatan 

selanjutnya dan protein terlarut yang disebut whey (Murti, 2004). Curd adalah gumpalan 

yang terbentuk oleh aktivitas koagulan yaitu campuran enzim yang mempunyai aktivitas 

proteolitik (Marth dan Steele, 2001). Whey merupakan protein yang tidak mengalami 

presipitasi karena asam, dan mencerminkan sekitar 20% dari total kandungan protein 

(Murti, 2004). Whey merupakan hasil samping (by product) dari pembuatan keju.  

d. Komposisi Kimia Keju             

Komposisi kimia keju juga sama sebagaimana komposisi kimia susu, yaitu lemak, 

protein, dan garam yang tidak larut bersama dengan air, laktosa, dan albumin (Daulay, 

1991).  

Komposisi kimia keju yang penting untuk diketahui dan bermanfaat bagi konsumen 

antara lain kadar lemak dan kadar proteinnya. Berikut ini tabel kadar air, kadar lemak, dan 

kadar protein  dari berbagai keju : 

Tabel 1. Kadar air, lemak, dan protein berbagai macam keju (%) 

Jenis Keju Kadar air (%) Kadar lemak (%) Kadar protein (%) 
Camembert 50,3 26,0 19,8 

Cheddar 37,5 32,8 24,2 
Edam 39,5 23,8 30,6 

Permesan 31,0 27,5 37,5 
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Requofort 39,5 33,0 22,0 
(Lampert, 1975) 

 

e. 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 citarasa (Marth dan Steele, 2001). Pembuatan keju meliputi lima tahap, yaitu 

pengasaman, penggumpalan, pengaliran cairan whey, penggaraman, dan pemeraman. 

Berikut ini adalah tahap-tahap proses pembuatan keju menurut Sumarjono (1987): 

1) Pengasaman 

Sebelumnya susu dipasteurisasi dengan tujuan untuk membunuh bakteri 

patogen dan mengurangi sejumlah besar bakteri lainnya yang akan dapat 

mempengaruhi dalam pembuatan keju. Kondisi pasteurisasi biasanya dikerjakan dengan 

suhu pemanasan sekitar 65-72 oC selama +30 detik. Selanjutnya, dilakukan 

pengasaman agar susu bersifat sedikit asam. Sifat susu yang sedikit asam sangat 

diperlukan untuk membantu mempercepat penggumpalan protein susu. Pengasaman 

dikerjakan dengan menyimpan susu dengan penambahan starter dari bakteri asam 

laktat. Bakteri-bakteri yang digunakan dalam pembuatan keju untuk starter adalah 

bakteri yang dapat menghasilkan asam laktat dari laktosa, yaitu Streptococcus lactis, 

Leuconostoc sp. dan Lactobacillus sp. (Sumarjono, 1987). 

2) Penggumpalan/koagulasi 

Penggumpalan bertujuan untuk menggumpalkan protein susu. Proses ini 

dikerjakan dengan asam atau enzim protease. Hasil terbaik akan diperoleh apabila 

menggunakan rennet, yang merupakan salah satu enzim protease.  
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Penggumpalan protein susu juga dapat dilakukan tanpa menggunakan enzim. 

Beberapa agensia yang menyebabkan perubahan sifat alamiah dari protein, seperti 

panas, asam, basa, solven organik, dan garam (Sudarmadji, 1996). 

3) Pengaliran cairan whey (whey syneresis) 

Pada tahap ini dilakukan penyaringan dengan kain yang bersih. Penyaringan ini 

dimaksudkan untuk memisahkan curd dan whey. Curd yang dihasilkan dari penyaringan 

kemudian diambil, sedangkan wheynya dibuang. Selanjutnya dilakukan pengepresan 

yang bertujuan untuk memberikan kekompakan bentuk pada keju, disamping itu sisa-

sisa whey atau air dapat dikeluarkan seluruhnya. 

4) Penggaraman dan pemeraman keju 

Pada tahap ini, garam ditambahkan sebanyak kurang lebih 2-6% dari total 

pembuatan keju agar keju mempunyai rasa asin. Garam ditambahkan dalam bentuk 

kristal yang telah dihaluskan.  

Beberapa jenis keju dikonsumsi langsung (fresh cheese), namun sebagian besar 

keju diperam (dimatangkan) selama beberapa periode yaitu 3 minggu sampai 2 tahun 

untuk membentuk karakteristik flavor dan tekstur. Selama pemeraman, terjadi banyak 

sekali perubahan mikrobiologi, kimia, dan biokimia pada keju yang menyebabkan 

perubahan pada komposisi utama keju tersebut, seperti protein, lemak, dan residu 

laktosa yang biasanya menurun (Law, 1997). 

f. Citarasa Keju 

Citarasa berbagai jenis makanan merupakan kombinasi dari aroma dan rasa. 

Citarasa dan tekstur terbentuk pada periode waktu yang lama, dimulai saat pembuatan keju 

sampai periode pemeraman. Citarasa dibangun oleh kultur starter, dan modifikasi enzimatik 

dari berbagai komponen susu. Proteolisis mempengaruhi tekstur, juga membuat formasi 

citarasa dari peptida dan asam amino bebas yang merupakan prekusor pembentukan 

komposisi aroma. Lipolisis sangat penting dalam pembentukan citarasa keju peram, dimana 
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starter bakteri mempunyai efek langsung pada citarasa  fresh cheese, contoh keju cottage 

(Law, 1997). 

2. Asam Laktat dalam Produksi Keju 

Dalam industri makanan termasuk keju, asam laktat berperan sebagai pembentuk 

flavor dan sebagai agen antimikrobial (Raber cit Skory, 2000). Asam laktat berperan 

terhadap komponen flavor, aroma dan tekstur keju (Samarzija et al., 2001). Asam laktat 

dihasilkan oleh mikroorganisme pembentuk asam laktat yang terdapat di dalam susu yang 

disebut dengan starter.  

Starter merupakan susu segar yang telah ditumbuhi oleh mikroorganisme 

nonpatogen yang ditambah dari luar sebagai pembentuk asam dan membentuk karakteristik 

serta mutu tertentu berbagai jenis produk susu (Daulay, 1991). Fungsi penting dari karakter 

kultur starter adalah mampu memproduksi asam laktat secara konsisten, sebagai perantara 

dalam perkembangan bentuk keju, dan menjaga keseimbangan rasa yang terbentuk 

(Muchtadi, 1989). Mikroorganisme yang paling banyak digunakan adalah BAL (Bakteri 

Asam Laktat), yang menghasilkan asam terutama asam laktat dengan fermentasi laktosa. 

Asam ini memberikan citarasa asam yang segar pada tahu keju, membantu terjadinya 

penggumpalan oleh protease, menyebabkan terjadinya pemerasan tahu keju, membentuk 

karakteristik tekstur spesifik selama  pembuatan keju. Nilai pH rendah membantu menekan 

pertumbuhan bakteri patogen dan bakteri pembusuk sehingga bersifat mengawetkan keju 

(Daulay, 1991; Law 1997). 

Dalam batas-batas tertentu, fermentasi laktosa dalam susu untuk pembuatan keju 

dapat dilakukan oleh BAL yang mengkontaminasi susu secara alami. Namun demikian, 

pada industri keju, dimana sejumlah besar susu diolah menjadi keju, hal tersebut tidak 

efektif lagi karena diperlukan  suatu proses fermentasi yang terpercaya dan berlangsung 

cepat. BAL yang secara alami terdapat dalam susu terbunuh pada waktu proses 

pasteurisasi dan untuk menggantikannya digunakan BAL yang terdapat dalam starter yang 
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diinokulasikan ke dalam susu. Galur-galur terpilih yang mampu meningkatkan keasaman 

dan menghasilkan senyawa-senyawa citarasa yang diharapkan digunakan sebagai starter 

untuk memperoleh kecepatan pengasaman sebagai starter yang mantap selama proses 

pembuatan keju (Daulay, 1991; Samarzija et al., 2001). 

Salah satu penggunaan jamur dalam pembuatan keju adalah sebagai starter. 

Menurut Moerira et al. (2001),  jamur yang sering digunakan dalam pembuatan keju adalah 

Penicillium sp. Beberapa faktor yang menyebabkan jamur dapat digunakan dalam 

pembuatan keju adalah kemampuannya untuk tumbuh dalam temperatur rendah, dalam 

kadar oksigen rendah, resisten terhadap bahan pengawet, dan bersifat lipolitik (Muchtadi, 

1989). 

Penggunaan starter akan mempengaruhi sifat keju baik fisik, kimia, biokimia, dan 

sensori. Hal itu disebabkan kultur starter mengkontribusikan proteolisis pada tingkat yang 

berbeda (Hayaloglu et al., 2005). 

3. Protease dalam Produksi Keju 

 Protease adalah enzim yang mampu menghidrolisis ikatan peptida. Enzim protease 

mempunyai dua pengertian yaitu proteinase yang mengkatalis hidrolisis molekul protein menjadi 

fragmen-fragmen besar dan peptidase yang menghidrolisis fragmen-fragmen polipeptida 

menjadi asam amino. Enzim protease termasuk dalam golongan enzim hidrolase sehingga 

dalam menghidrolisis substrat harus dengan pertolongan air (Frazier dan Westhoff, 1983). 

Protease dimanfaatkan untuk menggumpalkan protein susu dalam pembuatan keju (Fowler, 

1988). 

Protease dihasilkan dari tiga sumber utama yaitu tanaman, hewan dan mikroba. Sumber 

protease komersial berasal dari binatang ternak, sejumlah tanaman besar maupun ragi, kapang 

dan bakteri (Bailey dan Olis, 1988). Enzim papain, bromealin, dan fisin merupakan protease 

yang dihasilkan dari tanaman. Sedangkan tripsin, pepsin, dan rennet merupakan protease yang 

berasal dari hewan. Enzim dari hewan yang paling banyak digunakan dalam industri pangan 
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adalah khimosin yaitu pada industri keju. Sedangkan enzim tanaman yang paling banyak 

digunakan dalam industri pangan adalah papain dan bromealin. Pada tahun 1950-1960, 

pemanfaatan enzim dari hewan dan tanaman mulai digantikan oleh enzim mikrobial 

(Nagodawithana dan Reed, 1993).  

Menurut Brown dan Enstrom (1998), United States Standards of Identity for Cheese telah 

mengijinkan penggunaan rennet dari protease lain yang berasal dari hewan, dan tumbuhan. 

Pada tahun 1974, dua pertiga perusahaan keju di Amerika Serikat telah menggunakan 

pengganti rennet yang telah diperoleh dari sumber lain seperti Mucor miehei, Endothia 

parasitica, atau Mucor pussilus (Garcia, 2005). 

Rennet yang mengandung protease berperan untuk menggumpalkan susu sehingga 

membentuk matriks tersebut. Selain berperan membentuk curd, rennet juga berperan dalam 

pengembangan flavor keju selama pemeraman. Protease yang tersisa dalam curd selama 

pemeraman akan menghidrolisis kasein menghasilkan peptida dengan rantai kecil, sedang dan 

besar, tetapi sedikit asam amino bebas. Peptida tersebut kemudian didegradasi lebih lanjut oleh 

bakterial flora yang terdapat dalam keju (Cheeseman, 1981; Johnson, 1988). Perubahan 

hidrolitik yang disebabkan oleh proteolitik rennet, selama pematangan tidak hanya penting 

dalam hal pengembangan flavor tetapi juga berpengaruh terhadap perubahan body dan tekstur 

keju (Tarakci dan Kucukoner, 2006). 

Koagulan adalah yang paling bertanggung jawab tehadap proteolisis primer yaitu 

pemecahan protein menjadi peptide-peptida. Proteolisis berperan terhadap pembentikan 

komponen volatil (Hayaloglu et al., 2007). 

Proteolisis berperan secara langsung terhadap flavor maupun sabagai prekusor 

pembentuk flavor (Singh et al., 2003; Visser cit Awad, 2005). Enzim proteinase dan peptidase 

berperan penting dalam perubahan peptidase dan asam amino yaitu akan menjadi prekusor 

dalam pembentukan flavor (Urbach, 1997; Broome, 1998). 
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Penggumpalan susu merupakan proses yang komplek, yang melibatkan tahap enzimatik 

dan non enzimatik. Pada tahap enzimatik, yang merupakan tahap pertama, k-kasein diubah dan 

kehilangan kemampuannya untuk menstabilkan komplek kaseinat yang lainnya. Tahap kedua, 

yang merupakan tahap non enzimatik, terjadi agregasi kasein yang kemudian misel kasein 

membentuk suatu struktur gel yang kokoh (Brown and Enstrom, 1998).  

Enzim protease mengawali penggumpalan susu dengan memotong k-kasein pada 

permukaan misel kasein untuk membentuk para k-kasein dan suatu makropeptida. Rennet 

memotong ikatan Phe105- Met106 pada k-kasein dan sedikit pemotongan pada ikatan lain, 

sehingga menghilangkan kemampuan menstabilkan alpha dan beta kasein yang lebih sensitif 

terhadap kalsium. Hasilnya para k-kasein mengendap dengan adanya ion kalsium. Bagaimana 

kalsium-para-k-kasein, yang bersama-sama dengan kasein yang sensitif dengan kalsium 

lainnya, membentuk suatu agregat tidak diketahui dengan jelas. Enzim penggumpal susu selain 

rennet, kurang spesifik tetapi mempunyai pengaruh umum sama (Brown and Ernstrom, 1988).  

Tahap enzimatik dipengaruhi oleh semua faktor yang mempengaruhi reaksi enzim. 

Perbedaan jumlah enzim mempunyai pengaruh yang paling besar. Temperatur meningkatkan 

kecepatan pemotongan k-kasein sampai temperatur tersebut, kecepatan reaksi menurun 

dengan cepat dan aktivitasnya tidak dapat dikembalikan (Brown and Ernstrom, 1998).  

4. Lipase dalam Produksi Keju 

Enzim lipase merupakan golongan enzim hidrolase yang bekerja pada lemak dan minyak 

(Joseph et al., 2007). Penggunaan lipase semakin meningkat karena aplikasinya yang semakin 

berkembang di dalam berbagai industri baik industri pangan maupun industri nonpangan 

(Gandhi, 2007). Enzim lipase ini merupakan enzim yang dapat menghidrolisis trigliserida 

menjadi asam lemak bebas, gliserida serta gliserol (Winarno, 1995; Benjamin, 1998). Lipase 

juga mampu mengkatilasasi hidrolisa dari asilgliserol dan ester asam lemak lainnya pada 

kondisi air dan mampu mensintesa ester pada pelarut organik (Ueda et al., 2002). Enzim lipase 

dapat diperoleh dari beberapa sumber seperti tanaman, hewan dan mikroorganisme (Rapp, 
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1992). Enzim lipase bersumber dari hewan oleh Svenden (1994) dikelompokkan berdasarkan 

sumbernya yaitu : lipase pada sistem pencernaan, lipase yang terdapat pada jaringan seperti 

hati, paru-paru dan ginjal serta lipase dalam air susu. Lipase dari tanaman oleh Mukherjee dan 

Hills (1994) dikelompokkan menjadi lipase triasilgliserol, asilhidrolase, fosfolipase dan 

lisofosfolipase.  

Enzim lipase dari mikroorganisme dapat diperoleh dari bakteri, kapang dan khamir 

Svenden (1994) dan ditemukan sebagai enzim intraseluler dan enzim ekstraseluler. Enzim 

ekstraseluler merupakan enzim yang dihasilkan sel kemudian dikeluarkan melalui dinding sel ke 

dalam medium sekitarnya dan bereaksi memecah bahan organik tanpa tergantung pada sel 

yang melepaskanya. Enzim intraseluler dihasilkan di dalam sel yaitu pada bagian membran 

sitoplasma. Enzim tersebut melakukan metabolisme di dalam sel (Frost and Most, 1987). Pada 

berbagai produk, enzim lipase sudah banyak digunakan terutama dalam pengolahan susu, 

pembuatan keju, pembuatan mentega, serta dalam pembuatan produk-produk pangan yang lain 

(Muchtadi et al., 1992). 

Dalam industri keju, lipase berfungsi untuk menambah aroma. Lipolisis akan membantu 

terbentuknya komponen pembentuk flavor melalui asam lemak bebas yang biasanya banyak 

dilakukan oleh kapang. Lipase dari  M.miehei mempengaruhi sama lemak rantai panjang pada 

keju sedangkan lipase dari A.niger mampu memotong asam lemak rantai panjang dan rantai 

pendek (Law, 1997).  

5. Keuntungan Mikroba sebagai Penghasil Enzim 

Keunggulan mikroba lainnya dibandingkan enzim dari tanaman dan hewan adalah 

mikroba dapat berkembangbiak lebih cepat, tidak membutuhkan tempat yang luas untuk 

tumbuh dan berkembang biak, tidak tergantung musim, pengontrolan faktor lingkungan lebih 

mudah dan dapat diproduksi sewaktu-waktu, biaya produksi lebih murah (Standbury dan 

Whitaker, 1984).  Serta sebagian besar enzim mikroba yang dihasilkan secara komersial adalah 

enzim ekstraselular yang diproduksi di dalam sel dan dikeluarkan ke cairan lingkungan sekitar 
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tempat sel tersebut tumbuh, yang menurut Fowler (1998) bahwa hal ini merupakan salah satu 

kelebihan mikroba dibandingkan hewan dan tanaman yang membutuhkan proses 

penghancuran sel untuk mendapatkan enzim yang diinginkan.  

  

 

 

 

6. Rhizopus oryzae 

a. Morfologi dan Kehidupan R.oryzae 

R.oryzae termasuk mikroba aerob yang pertumbuhannya memerlukan oksigen. 

R.oryzae mempunyai miselium yang berwarna putih, kemudian semakin lama menjadi abu-

abu kecoklatan dengan tinggi  + 16 mm. Permukaan stolonnya halus atau agak kasar 

dengan rhizoid yang berwarna kecoklatan dan sporangiofor tunggal ataupun kelompok. 

Sporangianya globosa, kolumelanya ovoid atau globosa, sedangkan sporangiosporanya 

globosa, ovoid, atau tidak beraturan berbentuk poligonal. 

 Pertumbuhan R.oryzae cepat dan membentuk miselium seperti kapas dengan 

warna putih dan berwarna gelap ketika dewasa. R.oryzae dapat tumbuh pada suhu 7 0C 

hingga 45 0C dan optimum pada suhu 37 0C (Pitt and Hocking, 1997). Morfologi R.oryzae 

menurut Wikipedia (2007) seperti terlihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Morfologi R.oryzae 
 

 
Klasifikasi R.oryzae  menurut Wikipedia (2007):  
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Kingdom  : Fungi 
Divisio  : Zygomycota 
Class  : Zygomycetes 
Ordo  : Mucorales 
Familia  : Mucoraceae 
Genus  : Rhizopus 
Spesies  : Rhizopus  oryzae 
  

  
b. R.oryzae dalam Bahan Pangan 

R.oryzae termasuk kapang yang dimanfaatkan dalam industri makanan. Salah satu 

pemanfaatannya adalah dalam pembuatan bahan pangan melalui proses fermentasi seperti 

tempe (Lennartsson, 2007). R.oryzae aman dikonsumsi karena tidak menghasilkan toksin. 

R.oryzae mempunyai kemampuan mengurai lemak kompleks menjadi trigliserida dan asam 

lemak (Septiani, 2004). 

R.oryzae merupakan salah satu jamur nonpatogen dan tidak beracun serta tidak 

mengandung aflatoksin. Karbohidrase yang dihasilkan R.oryzae aman digunakan dalam 

produksi dekstrosa dari pati (Food and Drug Administration, 2008). 

Enzim Lipase yang dihasilkan oleh R.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 triasilgliserol menjadi asam lemak aman digunakan untuk fermentasi dalam 

industri pangan. Lipase intraseluler yang dihasilkan oleh R.oryzae tidak aktif pada suhu 30 

0C (Essamri et al., 1998). 

c. Peran R.oryzae dalam Produksi Keju 

Peran R.oryzae dalam produksi keju berkaitan dengan kemampuan R.oryzae dalam 

menghasilkan asam laktat, protease dan lipase.  

Menurut Prescott dan Dunn (1959) R.oryzae merupakan jamur yang paling banyak 

digunakan untuk produksi asam laktat sampai saat ini. Penggunaan R.oryzae mempunyai 

keuntungan yang berupa asam laktat  yang dihasilkan hanya berbentuk isomer L(+) asam 
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laktat saja (Midarmadi et al., 2002). Penelitian Saito et al. (2004), R.oryzae strain NBCR 

4707 memproduksi asam laktat lebih efisien daripada strain NRRL 395 dalam substrat 

kentang. Ditambahkan oleh Zhang et al. (2007) bahwa strain R.oryzae hanya memproduksi L-asam 

laktat yang bermanfaat bagi industri makanan karena D-isomer berbahaya bagi manusia. Dalam 

bidang farmasi dan makanan, hanya L(+) asam laktat yang digunakan karena dapat dicerna 

oleh usus manusia. Berdasarkan asam laktat yang dihasilkan, R.oryzae termasuk dalam 

mikroba heterofermentatif, yaitu proses fermentasi yang menghasilkan laktat sebagai 

produk utama dan etanol, CO2, asetat sebagai produk sekunder yang biasanya diproduksi 

melalui jalur fosfoketolase (Kuswanto dan Slamet, 1989).  

R.oryzae adalah salah satu fungi yang mampu menghasilkan protease. Produksi 

enzim proteolitik dari R.oryzae pada bioreaktor secara optimum  dilakukan pada aerasi 8 

jam dan inkubasi 2 hari (Prasad et al., 2004). Pada penelitian Tunga et al. (2004), R.oryzae 

menghasilkan protease alkalin ekstraseluler pada kondisi optimum dengan temperatur 32 

0C.  

R.oryzae adalah fungi yang mampu menghasilkan lipase. Penelitian Saleh (1993), 

telah menggunakan kapang R.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 R.oryzae. Nuraida et al. (2000) telah mempelajari aktivitas lipase 10 

kapang Rhizopus dan 10 kapang Mucor. Enzim lipase dari kapang-kapang tersebut baik 

yang intraseluler maupun ekstraseluler menunjukkan aktivitas hidrolisis dan aktivitas 

esterifikasi. Lipase dari kapang Rhizopus oryzae TR 32 mempunyai aktivitas hidrolisis dan 

aktivitas esterifikasi yang tinggi dibanding kapang-kapang yang di uji. Hasil seleksi Hou dan 

Johnston (1992), pada media padat menunjukkan organisme penghasil lipase tertinggi 

adalah kapang, diikuti bakteri dan khamir. Kapang penghasil lipase yang paling baik adalah 

Rhizopus spp.  Rapp dan Backhaus (1992) telah menyeleksi 17 kapang Rhizopus dan 
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diantaranya terdapat 12 galur yang dapat menghasilkan lipase ekstraseluler yang cukup 

tinggi. Pada media kultur biasa, R.oryzae hanya membentuk satu macam lipase, ROL32. 

Namun jika disimpan dalam suhu 0 0C selama beberapa bulan atau dijaga pada suhu 6 0C 

selama beberapa hari akan menampakan bentuk yang lebih pendek yaitu ROL29 dengan 

kehilangan N-terminalnya. Hal ini penting dalam spesifitas aktivitas enzim dan ikatan antara 

enzim dan substrat (Sayari et. al., 2005). 

 

7. Fermentasi 

Proses fermentasi adalah suatu proses yang mendayagunakan suatu mikroba tertentu 

atau campuran dari beberapa spesies mikroba untuk menghasilkan senyawa tertentu (Rahman, 

1992). Fermentasi ialah proses baik secara aerob maupun anaerob yang menghasilkan 

berbagai produk yang melibatkan aktivitas mikroba atau ekstraknya dengan aktivitas mikroba 

terkontrol (Darwis dan Sukara, 1989). Fermentasi merupakan proses yang telah lama dikenal 

manusia. Fermentasi merupakan proses untuk mengubah suatu bahan menjadi produk yang 

bermanfaat bagi manusia, seperti fermentasi susu kambing, unta yang terjadi di Sumaria dan 

Babilonia pada jaman Mesopotamia. Hingga saat ini, proses ferementasi telah mengalami 

perbaikan-perbaikan dari segi proses sehingga dihasilkan produk fermentasi yang lebih baik 

(Tamime dan Robinson, 1999).  

Terdapat tiga macam proses fermentasi cair yaitu fermentasi batch, fermentasi kontinyu, 

dan fermentasi fed-batch. Pada fermentasi batch, setelah inokulasi tidak dilakukan 

penambahan substrat ke dalam media. Proses fermentasi ini umumnya dijumpai empat fase 

pertumbuhan mikrob, yaitu fase lag, fase log, fase stasioner dan fase kematian. Pada 

fermentasi kontinyu, ada penambahan dan pengurangan kultur selama proses fermentasi, 

sehingga volume tetap dan kondisi fisiologi sel cenderung konstan. Sedangkan pada fase 

fermentasi fed-batch, ada penambahan substrat pada fase pertumbuhan tertentu yang 

bertujuan untuk memperpanjang fase pertumbuhan yang diinginkan (Rahman,1992) 
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B. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gambar 2. Kerangka Berfikir Optimalisasi Fermentasi Rhizopus oryzae dalam Pembentukan Curd dan 

Analisis Kualitas Keju Mentah yang Terbentuk  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan, yaitu bulan Oktober 2008 sampai dengan 

Januari 2009 bertempat di Sub Lab. Biologi Laboratorium MIPA Pusat Universitas Sebelas 

Maret Surakarta. 

 

B. Alat dan Bahan Penelitian  

1. Alat Penelitian 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Kompor listrik, panci, magnetic stirrer, hot plate, timbangan analitik, oven, inkubator, 

erlenmeyer, gunting, gelas beker, gelas ukur, pH-meter, jarum ose, tabung reaksi, rak 

tabung, pipet ukur, bunsen burner, termometer, alat press, beban, baskom, botol kaca, kain 

saring, plastik, aluminium foil, autoklaf, soxhlet, desikator, peralatan HPLC, BD Phoenix. 

 

2. Bahan Penelitian  

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bahan untuk pembuatan starter 

Kultur kerja Rhizopus oryzae diperoleh dari Fakutas Pertanian UNS Surakarta, media PDA 

agar, dan susu skim. 

 

  

 

b. Bahan untuk pembuatan keju 

 

23 
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Susu sapi segar yang diperoleh dari peternak sapi Kabupaten Boyolali, starter, rennet, dan 

NaCl jenuh  

c. Bahan khemikalia 

Pelarut petroleum eter, alkohol 70%. 

 

C. Rancangan Percobaan 

Rancangan Percobaan yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 13 perlakuan dan 3 ulangan dengan demikian diperoleh 39 satuan 

ulangan. Formula yang digunakan disajikan pada Tabel  2. 

Formula yang digunakan dalam optimalisasi fermentasi Rhizopus oryzae dalam 

pembentukan curd dan analisis kualitas keju mentah yang terbentuk adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Formula perlakuan optimalisasi fermentasi 

Formula Variasi Perlakuan 
Konsentrasi; Suhu; Waktu 

P1 10%; 370C; 6jam 
P2 10%; 370C; 9jam 
P3 10%; 400C; 6jam 
P4 10%; 400C; 9jam 
P5 15%; 370C; 6jam 
P6 15%; 370C; 9jam 
P7 15%; 400C; 6jam 
P8 15%; 400C; 9jam 
P9 20%; 370C; 6jam 

P10 20%; 370C; 9jam 
P11 20%; 400C; 6jam 
P12 20%; 400C; 9jam 
K Rennet; 400C; 8jam 

 

 

 

D. Cara Kerja 

Penelitian ini meliputi beberapa tahapan kerja, yaitu sebagai berikut :  

1. Persiapan 
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Tahapan pertama adalah penyiapan bahan-bahan dan alat-alat yang akan digunakan. 

Selanjutnya dilakukan sterilisasi alat dan bahan serta pembuatan media. 

a. Sterilisasi 

Bahan dan alat yang akan digunakan dalam penelitian dicuci bersih dan disterilisasi. 

Sterilisasi merupakan suatu proses untuk mematikan semua mikroba yang terdapat pada suatu 

benda. Cara sterilisasi yang digunakan yaitu metode sterilisasi kering dengan menggunakan 

oven pada suhu 160°C selama 2 jam dan metode sterilisasi basah dengan menggunakan 

autoklaf dengan suhu 121°C pada tekanan 1 atm selama 30 menit. 

b. Pembuatan Media 

Proses pembuatan media diawali dengan mencampurkan bahan-bahan media PDA 

(Potato Dextrose Agar), yang merupakan media untuk pertumbuhan Rhizopus oryzae, dan 

aquades ke dalam labu erlenmeyer kemudian dipanaskan di atas hot plate dan dihomogenkan 

dengan magnetic stirrer. Setelah campuran mendidih, media PDA dituang ke dalam tabung 

reaksi kemudian dilanjutkan dengan proses sterilisasi menggunakan autoklaf pada suhu 121°C 

pada tekanan 1 atm selama 30 menit selanjutnya tabung reaksi diletakkan dalam posisi miring 

agar terbentuk media PDA miring. 

2. Pembuatan  Kultur Kerja 

Kultur kerja adalah kultur Rhizopus oryzae yang telah siap digunakan untuk pembuatan 

starter. Kultur kerja didapatkan dengan meremajakan kultur murni R.oryzae yaitu dengan 

menginokulasikan 1 ose kultur murni R.oryzae ke dalam media PDA miring kemudian diinkubasi 

pada suhu 37 0C selama 3-4 hari, sedangkan sisanya disimpan pada suhu 4 0C sebagai kultur 

stok dan diremajakan setiap 6 bulan. Inokulasi dilakukan secara aseptis dengan terlebih dahulu 

membakar ujung ose sampai membara dan cepat didinginkan. Proses inokulasi juga dilakukan 

di dekat bunsen burner (dimodifikasi dari Wijaya, 2002 dan Suharyanto dkk., 2006) 

3. Pembuatan Starter 
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Starter merupakan susu segar (susu skim cair) yang telah ditumbuhi oleh 

mikroorganisme pembentuk asam yang ditambah dari luar. Starter yang digunakan adalah 

starter biakan Rhizopus oryzae dari media PDA yang berumur 3-4 hari, biakan R.oryzae diambil 

sebanyak 3 ose untuk diinokulasikan ke dalam 250 ml susu skim cair steril dan diinkubasi pada 

suhu 37 0C selama 11 jam (dimodifikasi dari Nurhidayati, 2003). 

4. Pertumbuhan R.oryzae 

Penghitungan pertumbuhan kapang dilakukan dengan cara Standard Plate Count setiap 

3 jam mulai dari jam ke-0 hingga jam ke-9 (Modifikasi dari Yeganehzad, 2007; Rehman et al., 

2007).  

Jumlah total kapang ditentukan dengan cara Standard Plate Count, dengan prosedur 

sebagai berikut 1 ml starter diencerkan secara desimal, yaitu 10-1 sampai 10-6 dengan 

menggunakan tabung reaksi yang masing-masing diisi 9 ml aquades steril. Lalu sebanyak 1 ml 

starter biakan R.oryzae pada seri pengenceran ke 10-4, 10-5, 10-6 dipipet ke dalam cawan petri 

steril yang sebelumnya telah dituangkan di dalamnya medium PDA steril sebanyak kira-kira 15 

ml dan telah didinginkan sampai sekitar 44 0C. Dilakukan secara duplo. Segera setelah 

penuangan, starter biakan R.oryzae pada setiap seri pengenceran dihomogenkan dengan cara 

digerakkan menggunakan batang drigalsky di seluruh permukaan media untuk menyebarkan 

sel-sel mikroba secara merata. Setelah itu, cawan-cawan tersebut diinkubasi pada suhu kamar 

selama 2 hari (48 jam). Cawan yang digunakan dalam perhitungan ialah cawan yang 

mengandung 30 – 300 koloni. Jumlah mikroba per mililiter atau per gram contoh, yaitu: jumlah 

koloni x 1/faktor pengenceran. Faktor pengenceran = pengenceran x jumlah yang ditumbuhkan 

(modifikasi dari Alexopoulos, 1962 dan Fardiaz  cit Muhiddin, 2001). 

5. Pembuatan Keju 

Tahap pembuatan keju ini mengacu pada penelitian Legowo dkk. (2003), yang meliputi 

pasteurisasi dan pengasaman, penggumpalan (koagulasi), pengaliran cairan whey, 

pengepresan dan penggaraman. 
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a. Pasteurisasi dan Inokulasi R.oryzae / Penambahan Rennet 

Susu sapi segar sebanyak 2400 ml dipateurisasi sampai suhu 70 0C selama 30 

detik. Setelah dipasteurisasi, susu tersebut didinginkan sampai suhu mencapai 37 0C 

kemudian dimasukkan ke dalam 12 buah gelas beker dengan volume masing-masing 

200 ml. Setiap gelas beker diberi perlakuan yang berbeda. Empat gelas beker yang 

pertama ditambahkan starter 10% atau 20 ml biakan Rhizopus oryzae. Selanjutnya 

empat gelas beker kedua masing-masing ditambah starter 15% atau 30 ml starter 

biakan Rhizopus oryzae. Dan empat gelas beker lainnya ditambah 20% atau 40 ml 

starter biakan R.oryzae. Selanjutnya masing-masing gelas beker diinkubasi dengan 

kombinasi suhu dan waktu fermentasi yang berbeda. Untuk kontrol, setelah pasteurisasi 

susu didinginkan kemudian ditambahkan rennet sebagai koagulan dan disimpan pada 

suhu 40 0C selama 8 jam 

b. Penggumpalan (Koagulasi) 

Masing-masing gelas beker diinkubasi dengan suhu dan waktu fermentasi yang 

telah ditentukan dan diakhiri setelah terbentuknya gumpalan. Penggumpalan ditandai 

dengan terbentuknya dua lapisan, curd dan whey secara terpisah.  

c. Pengaliran Cairan Whey (Whey syneresis) 

Lapisan yang terdiri dari gumpalan protein (curd) dan cairan whey dipisahkan 

menggunakan kain saring. Setelah kedua bagian terpisah, cairan whey dibuang dan 

gumpalan protein (curd) tersebut diproses menjadi keju.  

d. Pengepresan dan Penggaraman 

Gumpalan curd yang diperoleh dimasukkan ke dalam alat, kemudian penutupnya 

ditekan, sehingga air akan keluar melalui pori. Setelah dipres gumpalan akan jadi padat. 

Selanjutnya penggaraman dilakukan dengan menabur NaCl 3%, dari berat curd, 

diseluruh permukaan curd. Setelah proses penggaraman selesai, terbentuklah keju. 

6. Penghitungan Rendemen Curd  
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Rendemen adalah rasio antara keju yang terbentuk dengan susu yang digunakan sebagai 

bahan dasar (Daulay, 1991). Pengujian rendemen curd  dilakukan dengan menghitung efisiensi 

keju yang dihasilkan. 

Rumus perhitungan rendemen curd yaitu : 

 

 

Keterangan : a = berat susu yang digunakan 
  b = berat keju yang terbentuk 

7. Penghitungan Kadar Air 

Prinsip penghitungan kadar air adalah air yang terkandung dalam suatu bahan akan 

menguap seluruhnya apabila dipanaskan pada suhu 105 0C (Oser, 1976). Cara kerjanya adalah 

sampel keju ditimbang sebagai berat basah kemudian dimasukkan ke dalam oven pada suhu 

105 0C selama 24 jam. Setelah dikeluarkan dari oven, sampel keju didinginkan di dalam 

desikator selama 1 jam. Kemudian sampel keju yang telah kering ditimbang sebagai berat 

kering.  

Rumus perhitungan kadar air adalah sebagai berikut : 

 

 

 
Keterangan : 
a = berat basah 
b = berat kering 
 

8. Pengukuran Nilai pH 

Penghitungan nilai pH dilakukan pada susu yang difermentasi R.oryzae dan pada keju 

mentah. Nilai pH diukur menggunakan pH meter digital. Sensor (elektroda) pH meter 

dibersihkan dengan aquades dan dikeringkan dengan kertas hisap, kemudian dikalibrasi 

dengan buffer pH 7. Sensor ditancapkan pada permukaan susu yang difermentasi R.oryzae 

yang telah menjadi keju. Nilai pH diamati pada layar. Angka yang sudah konstan dicatat 

sebagai nilai pH. 

% Rendemen = 
a
b

 x 100 % 

%  Kadar Air =  
a

ba )( -  x 100% 
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Penghitungan nilai pH pada susu yang difermentasi R.oryzae dilakukan  setiap 

penambahan 3 jam mulai dari jam ke-0 hingga jam ke-9 untuk mengetahui peningkatan asam 

yang dihasilkan dari aktivitas fermentasi tersebut (Modifikasi dari Yeganehzad, 2007). 

 

 

9. Analisis Lemak  

Pengukuran kandungan lemak dilakukan dengan mengambil sampel keju sebanyak 1,5 

gram lalu dimasukkan ke dalam timbel kemudian di oven dalam suhu 105 0C hingga berat 

konstan selama 24 jam. Sebelum diekstraksi timbel dimasukkan dalam desikator selama 1 jam, 

kemudian ditimbang untuk mengetahui berat awal. Timbel dimasukkan ke dalam soxhlet, 

kemudian labu lemak dihubungkan dengan soxhlet dan ditambahkan pelarut petroleum eter 150 

ml melewati soxhlet. Labu lemak dan soxhlet dihubungkan dengan penangas dan diekstrak 

selama 6 jam. Setelah ekstraksi selesai, timbel dimasukkan ke dalam oven bersuhu 105 0C 

selama 24 jam. Setelah dingin, timbel dimasukkan ke dalam desikator selama 1 jam sebagai 

berat akhir (Modifikasi dari Danuwarsa, 2006). 

Untuk mengetahui kandungan lemak keju, dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 
a = berat sampel keju 
b = berat akhir (sampel dan timbel setelah di oven) 
c = berat  awal (sampel dan timbel sebelum di oven) 
 

10. Analisis Protein  

Kandungan protein dianalisis dengan menggunakan metode Lowry-Folin secara 

spektrofotometri (Sudarmadji dkk., 1984).  

Pengukuran dimulai dengan pembuatan larutan standar BSA (Bovine Serum Albumin). 

Seri pengenceran dibuat dari larutan standar dengan masing-masing konsentrasi 0,00; 0,06; 

% Kadar Lemak = 
a

bc -
 x 100% 
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0,12; 0,18; 0,24 dan 0,30 (mg/ml H2O) dan dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi. 

Satu ml larutan D ditambahkan ke dalam  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 590 nm menggunakan spektrofotometer. 

Tahap berikutnya adalah pengambilan sampel keju sebanyak 1 g dan dilarutkan dalam 

100 ml aquades kemudian dilakukan pengadukan menggunakan magnetik stirrer. Kemudian 

larutan sampel disaring dan ditambahkan 100 ml aquades. Satu ml larutan sampel diambil 

kemudian ditambahkan larutan D sebanyak 1 ml lalu divortek selama 5 menit. Selanjutnya 

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

OD pada panjang gelombang 590 nm menggunakan spektrofotometer. 

Rumus perhitungan konsentrasi sampel yaitu : 

 

 

 
 
Keterangan:  a = banyak sampel (g) 

   b = konsentrasi 
c = faktor pengenceran 

 

11. Uji Kesukaan  

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

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

(2001); Zulaekah dan Widiyaningsih (2005). Skala dibuat lima tingkat (taraf 1-5), dimulai dari 1 

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

 

 

12. Uji Mikrobiologis 

Uji Mikrobiologi meliputi penghitungan total mikroba dan identifikasi mikroba. 

Penghitungan total mikroba dilakukan dengan menimbang keju 25 g kemudian dihomogenkan 

%  Protein = 
a

bxc
 x 100% 
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dengan 225 ml aquades (Modifikasi dari Rosa et al., 2003; Ceylan et al., 2003; Mennane, et al.; 

2007).  

Penghitungan total mikroba berdasarkan Standard Plate Count. Pemupukan dilakukan 

dengan menggunakan media Plate Count Agar (PCA) dengan cara 1 ml inokulan dipipet ke 

dalam cawan petri steril dan selanjutnya medium PCA yang telah dingin dituangkan ke dalam 

cawan petri steril tersebut sebanyak 12-15 ml. Campuran tersebut dihomogenkan dengan 

cawan petri digerakkan dengan arah membentuk angka delapan. Setelah agar mengeras, 

cawan petri diinkubasi dengan posisi terbalik pada suhu 37 0C 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. 

13. Analisis Asam Amino 

Preparasi sampel keju. Sampel keju ditimbang sebanyak 10 gram dan dimasukkan 

dalam tabung reaksi tertutup. Ditambahkan HCL 6 N 15 ml kemudian dihomogenkan. Hidrolisis 

dilakukan pada suhu 110 0C selama 12 jam. Kemudian didinginkan dan disaring dengan kertas 

whatman, pH diatur hingga normal (pH 7). Ditambahkan aquades sebanyak 100ml ke 

dalamnya. Diambil 3 ml dari larutan tersebut dan disaring dengan millex 0,45 µm.Untuk injeksi 

ke HPLC, diambil larutan yang telah di millex sebanyak 10 µL+ 990 µL OPA dan divortex. 

Direaksikan selama 3 menit. Selanjutnya diinjeksikan ke HPLC. 

Pembuatan larutan standar. Standar stok terdiri dari L-Threonin=1050 ppm; L-

Methionine=1000 ppm; L-Valine=1010 ppm; L-Thriptophan=1010; L-Phenylalanine=1000; L-

Isoleucine=1060; L-Leucine=1010; L-Lycine=1000; Masing-masing diambil dengan 

perbandingan 1:1:1:1:1:1:1:1 menjadi 10 µL + 990 µL OPA diinjeksikan ke HPLC. 

Kondisi HPLC. Asam amino keju dideteksi dengan seperangkat alat HPLC. Sampel 

yang telah dipreparasi diambil sebanyak 20 µl dengan menggunakan  injektor. Asam amino 
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dideteksi seperangkat alat HPLC kolom Eurospher 100-5 C18, 250x4.6 mm dengan precolumn 

P/N: I115Y535. Eluen: A= Buffer Asetat 0.01 M pH 5.9; B=(MeOH:Buffer Asetat 0.01 M pH 5.9).  

 

E. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari analisis kualitas fisik (rendemen curd, kadar air), kimia (nilai 

pH, lemak, protein) dan uji kesukaan (rasa, aroma, warna, tekstur) serta pengaruh konsentrasi 

inokulum Rhizopus oryzae terhadap kualitas fisik dan kimia  keju mentah 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. Pengaruh suhu dan waktu fermentasi terhadap 

kualitas fisik dan kimia keju mentah dianalisis menggunakan T-Test. Data HPLC dianalisis 

secara deskriptif 
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BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi optimum fermentasi Rhizopus oryzae 

dalam pembentukan curd dan analisis kualitas keju mentah yang terbentuk.  

Terdapat tiga tahapan dalam penelitian ini. Pertama, penghitungan laju pertumbuhan 

R.oryzae dan pengukuran nilai pH pada starter dan selama fermentasi dalam pembentukan 

curd. Kedua, pembuatan keju yang dilanjutkan dengan analisis kualitas fisik, kimia, dan uji 

kesukaan. Ketiga, uji kualitas mikrobiologi serta analisis profil asam amino esensial pada keju 

mentah yang terbentuk pada kondisi optimum fermentasi. 

Kondisi optimum fermentasi diperoleh melalui kombinasi dari tiga variasi perlakuan yaitu 

konsentrasi inokulum (10%, 15%, 20%), suhu fermentasi (37 0C, 40 0C) dan waktu fermentasi (6 

jam, 9 jam). Dari kombinasi variasi perlakuan fermentasi tersebut diperoleh 12 Formula 

Perlakuan dan Kontrol. P1 (10%, 370C, 6 jam), P2 (10%, 370C, 9 jam), P3 (10%, 400C, 6 jam), 

P4 (10%, 400C, 9 jam), P5 (15%, 370C, 6 jam), P6 (15%, 370C, 9 jam), P7 (15%, 400C, 6 jam), 

P8 (15%, 400C, 9 jam), P9 (20%, 370C, 6 jam), P10 (20%, 370C, 9 jam), P11 (20%, 400C, 6 

jam), P12 (20%, 400C, 9 jam) dan Kontrol (Rennet, 400C, 8jam). 

 

A. Pertumbuhan R.oryzae dan Pengukuran Nilai pH  

1. R.oryzae pada Starter 

Starter yang digunakan untuk pembuatan keju adalah susu yang diinokulasikan dengan 

R.oryzae dan difermentasi selama 11 jam. Starter berperan sebagai pemula fermentasi untuk 

substrat susu yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan keju. Hasil penghitungan 

menunjukkan bahwa jumlah koloni jamur R.oryzae pada starter siap pakai adalah 3,7x105  

cfu/ml. Pada saat pembuatan starter terjadi perubahan pH dari 6,65 turun menjadi 5,47. 

Penurunan pH terjadi karena terbentuknya asam organik, salah satunya adalah asam laktat, 
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akibat penggunaan substrat fermentasi oleh R.oryzae yang merupakan mikroba 

heterofermentatif.  

Pada fermentasi yang dilakukan oleh mikroba heterofermentatif, selain asam laktat juga 

dihasilkan etanol, karbondioksida, dan sedikit asam-asam lain (Schlegel dan Scmidt, 1994). 

Jenis karbohidrat yang terdapat dalam susu adalah laktosa yang merupakan oligosakarida. 

Oligosakarida dapat dihidrolisis menjadi glukosa oleh enzim glukoamilase (amiloglukosidase) 

(Jin et.al., 1999). R.oryzae adalah kapang yang mampu menghasilkan glukoamilase (Hesseltine 

et al. 1985; Nout et al. 1987). Oleh karena itu, laktosa dapat dihidrolisis oleh R.oryzae menjadi 

glukosa yang selanjutnya dikatabolisme menjadi asam laktat, etanol, karbondioksida, dan 

sedikit asam-asam lainnya. 

Menurut Purwandhani dan Suladra (2003), asam laktat merupakan hasil dari 

metabolisme glukosa yang digunakan selama pertumbuhan sel dengan jumlah semakin 

meningkat seiring bertambahnya waktu. Meningkatnya produksi asam laktat tersebut ditandai 

dengan menurunnya pH atau meningkatnya asam 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).  
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Gambar 3. Metabolisme glukosa pada 
 

2. Laju Pertumbuhan R.oryzae

Penghitungan laju pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui fase

mikroba yang meliputi fase lag, fase eksponensial, fase stationer, dan fase kematian. Laju 

pertumbuhan R.oryzae dihitung menggunakan metode 

kapang dalam media fermentasi berbentuk serabut

tidak tersuspensi secara merata dalam media. Metode ini didasarkan pada anggapan bahwa 

setiap sel dapat tumbuh dan berkembang menjadi satu koloni  (Hadioetomo, 1990). Metode ini 

sangat tepat bila digunakan untuk mengetahui jumlah sel hidup dalam suatu kultur ka

Metode standard plate count dilakukan dengan membuat seri pengenceran dari biakan cair 

kapang. Suspensi kapang disebar dengan metode 

akan tumbuh di permukaan media sehingga lebih mudah dihitung (Black, 1999).

r 3. Metabolisme glukosa pada Rhizopus oryzae (Longacre et.al., 1997).

R.oryzae dan Pengukuran Nilai pH selama Fermentasi dalam 

Pembentukan Curd 

Penghitungan laju pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui fase-fase pertumbuhan 

eliputi fase lag, fase eksponensial, fase stationer, dan fase kematian. Laju 

dihitung menggunakan metode standard plate count karena miselium 

kapang dalam media fermentasi berbentuk serabut-serabut panjang sehingga sel

tersuspensi secara merata dalam media. Metode ini didasarkan pada anggapan bahwa 

setiap sel dapat tumbuh dan berkembang menjadi satu koloni  (Hadioetomo, 1990). Metode ini 

sangat tepat bila digunakan untuk mengetahui jumlah sel hidup dalam suatu kultur ka

dilakukan dengan membuat seri pengenceran dari biakan cair 

kapang. Suspensi kapang disebar dengan metode spread plate. Dengan cara ini seluruh sel 

permukaan media sehingga lebih mudah dihitung (Black, 1999). 

 
, 1997). 

dan Pengukuran Nilai pH selama Fermentasi dalam 

fase pertumbuhan 

eliputi fase lag, fase eksponensial, fase stationer, dan fase kematian. Laju 

karena miselium 

serabut panjang sehingga sel-sel kapang 

tersuspensi secara merata dalam media. Metode ini didasarkan pada anggapan bahwa 

setiap sel dapat tumbuh dan berkembang menjadi satu koloni  (Hadioetomo, 1990). Metode ini 

sangat tepat bila digunakan untuk mengetahui jumlah sel hidup dalam suatu kultur kapang. 

dilakukan dengan membuat seri pengenceran dari biakan cair 

cara ini seluruh sel 
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Laju pertumbuhan R.oryzae dan pengukuran nilai pH dilakukan setiap 3 jam mulai jam 

ke-0 hingga jam ke-9 selama fermentasi dalam pembentukan curd pada 6 formula perlakuan 

yaitu P2 (10%, 370C, 9 jam), P4 (10%, 400C, 9 jam), P6 (15%, 370C, 9 jam), P8 (15%, 400C, 9 

jam), P10 (20%, 370C, 9 jam), P12 (20%, 400C, 9 jam) (Lampiran 3.). Pola pertumbuhan 

R.oryzae dan perubahan nilai pH selama fermentasi dalam pembentukan curd dapat dilihat 

pada Gambar 4. 

 

 

 

Gambar 4. Histogram Laju pertumbuhan dan perubahan nilai pH R.oryzae selama fermentasi 
dalam pembentukan curd 

 
 

Gambar 4. menunjukkan bahwa laju pertumbuhan R.oryzae dari seluruh formula 

perlakuan mengalami penurunan. R.oryzae tidak mengalami fase penyesuaian maupun fase 

eksponensial, namun langsung menuju fase stationer yang diikuti dengan fase kematian seiring 
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dengan penurunan nilai pH. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan R.oryzae dibatasi oleh kondisi 

asam. 

Fase stationer dimulai ketika sel-sel kapang tidak lagi menunjukkan pertambahan jumlah 

yang signifikan, jumlah sel relatif sama dengan sel yang mati. Sel yang mati akan mengalami 

lisis dan zat metabolitnya digunakan oleh sel yang masih hidup, sementara itu substrat yang 

masih tersisa dikonversi menjadi produk sekunder (Saraswati, 2003). Saat fase stationer ini, 

pertumbuhan kapang sangat singkat dan kemudian mengalami kematian.  

Selama fase stationer pH media cenderung asam. Menurut Simanjuntak et al. (2002), 

pH menurun karena proses katabolisme sumber karbon oleh kapang yang menyebabkan 

terakumulasinya sejumlah asam dalam media. Penurunan pH pada penelitian ini disebabkan 

karena R.oryzae menghasilkan asam laktat hasil dari fermentasi glukosa (Park et al., 1998). 

Asam laktat yang dihasilkan pada fermentasi R.oryzae adalah L(+)-asam laktat (Hang, 1989; 

Soccol, 1994, Oda et al., 2002; Liu, et al., 2005). Hal ini berbeda dengan fermentasi yang 

dilakukan oleh bakteri Lactobacillus yang menghasilkan campuran D(-)-asam laktat dan L(+)-

asam laktat (Mirdamadi et al.,2002) 

Bertambahnya waktu fermentasi menyebabkan pH semakin menurun dan menandakan 

semakin banyaknya asam yang dihasilkan. Hal tersebut mengakibatkan terhambatnya 

pertumbuhan R.oryzae. 

 

  

 

B. Analisis Kualitas Fisik, Kimia, dan Uji Kesukaan 

I. Analisis Fisik 

Analisis sifat fisik keju mentah meliputi rendemen curd dan kadar air. 

Tabel 3. Sifat fisik keju mentah pada beberapa kondisi fermentasi yang berbeda 
Formula Var.Perlakuan 

(Konsentrasi;Suhu;Waktu) 
Sifat Fisik 

Rendemen Curd 
(%)  

Kadar Air  
(%) 
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P1 10%;370C;6jam 10,07ab 48,77a 
P2 10%;370C;9jam 9,79ab 51,45a 
P3 10%;400C;6jam 9,83ab 49,57a 
P4 10%;400C;9jam 8,85a 49,48a 
P5 15%;370C;6jam 9,91ab 49,37a 
P6 15%;370C;9jam 9,95ab 51,17a 
P7 15%;400C;6jam 10,05ab 46,17a 
P8 15%;400C;9jam 9,54ab 49,03a 
P9 20%;370C;6jam 10,63bc 49,50a 
P10 20%;370C;9jam 10,76bc 47,23a 
P11 20%;400C;6jam 10,39 bc 43,17a 
P12 20%;400C;9jam 9,61ab 47,48a 

Kontrol Rennet;400C;8jam 11,44c 44, 42 a 
 
Ket: Superskrip berbeda pada rerata menunjukkan adanya perbedaan nyata  pada uji DMRT 5%. 

Rendemen curd dan kadar air dihitung dalam berat basah  
 

1. Rendemen Curd 

Rendemen curd keju mentah yang difermentasi R.oryzae dengan variasi kondisi 

fermentasi ditampilkan pada Tabel 3. Hasil analisis variansi rerata rendemen curd ditampilkan 

dalam Lampiran 5a. Berdasarkan uji statistik, variasi kondisi fermentasi terhadap rendemen 

curd menunjukkan perbedaan nyata. Rendemen curd tertinggi diperoleh pada P10 (20%, 370C, 

9 jam) sebesar 10,76%. Rendemen curd terendah diperoleh pada P4 (10%, 400C, 9 jam) 

sebesar 8,85%.  

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa rendemen curd yang terbentuk 

dipengaruhi oleh kombinasi perlakuan fermentasi yang meliputi konsentrasi inokulum, suhu, 

dan waktu fermentasi. Sedangkan perlakuan fermentasi secara terpisah tidak mempengaruhi 

rendemen curd (Lampiran 4a.,4b.,4c.). Rendemen curd tertinggi diperoleh pada kombinasi 

perlakuan fermentasi P10 yakni banyaknya konsentrasi inokulum R.oryzae mampu 

memproduksi protease dan asam laktat dalam jumlah banyak pada suhu 370C seiring dengan 

pembentukan curd selama 9 jam. 

Enzim protease yang dihasilkan R.oryzae berperan dalam pemotongan ikatan peptida 

kasein dan asam laktat yang dihasilkan R.oryzae menyebabkan pH susu turun sehingga 

mencapai titik isoelektrik kasein. Menurut Adnan (1984), titik isoelektrik protein kasein susu 
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adalah pada pH 4,5 sampai 4,7. Pada titik ini, struktur protein mengalami presipitasi secara 

irreversibel, kemudian menyebabkan koagulasi protein susu yang diinduksi oleh asam laktat 

secara terus menerus (Marshall et al., 1997 cit Samarjiza et al., 2001). Dan pada penelitian ini 

fermentasi oleh R.oryzae diketahui mampu menurunkan pH mendekati titik isoelektrik kasein 

pada akhir fermentasi (Lampiran 3.). 

Suhu yang digunakan pada penelitian ini tidak mempengaruhi rendemen curd, karena 

curd dapat terbentuk baik pada suhu 370C maupun 400C. Suhu fermentasi hanya 

mempengaruhi aktivitas mikroorganisme melalui pengaruh pergerakan membran sel (Tao et al., 

2008). 

Rendemen curd yang dihasilkan dari fermentasi R.oryzae secara keseluruhan lebih 

rendah jika dibandingkan dengan kontrol, yaitu sebesar 11,44%. Ini bisa terjadi karena menurut 

Banerjee dan Bhattacharyya (2004), R.oryzae merupakan kapang yang menghasilkan protease 

basa (alkaline protease) yang meskipun stabil pada kisaran pH 3-11, namun optimal pada pH 8. 

Oleh karena itu, pada pembentukan curd ini aktivitas protease tidak bisa optimal karena adanya 

asam laktat yang dihasilkan oleh R.oryzae sendiri. Berbeda dengan kontrol, rennet merupakan 

enzim yang dapat bekerja optimal pada suhu 40 0C selama 8 jam sehingga curd yang 

dihasilkan lebih banyak.  

2. Kadar Air 

Air merupakan komponen yang penting dalam bahan makanan, karena air dapat 

mempengaruhi penampakan, tekstur, serta citarasa makanan, dengan daya ikat yang berbeda-

beda pada setiap bahan pangan (Winarno cit Achyadi, 2004). Dengan mengetahui kadar air 

dalam suatu bahan makanan, maka dapat dijadikan patokan untuk mengetahui mutu standar 

terkait dengan keawetan bahan pangan tersebut (Ernie dan Lestari, 1992). 

Kadar air keju mentah yang difermentasi R.oryzae dengan variasi kondisi fermentasi 

ditampilkan pada Tabel 3. Hasil analisis variansi rerata kadar air ditampilkan dalam lampiran 5b. 

Berdasarkan uji statistik, variasi kondisi fermentasi terhadap kadar air tidak menunjukkan 
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perbedaan nyata. Kadar air tertinggi diperoleh pada P2 (10%, 370C, 9 jam) sebesar 51,45%. 

Kadar air terendah diperoleh pada P11 (20%, 400C, 6 jam) sebesar 43,17%. Begitu juga 

dengan perlakuan fermentasi secara terpisah tidak mempengaruhi kadar air keju mentah 

(Lampiran 4a.,4b.,4c.) 

Kombinasi perlakuan fermentasi tidak berpengaruh terhadap kadar air yang dihasilkan, 

hal ini disebabkan karena metode yang digunakan saat pengepresan keju. Pengepresan 

bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa air yang masih terdapat dalam curd (Pearse and 

Mackinlay, 1989). Menurut Fox (1993), saat pengepresan keju kadar air bisa turun dalam 

kisaran dari 55% menjadi 42%. Kadar air keju berbeda-beda sesuai dengan jenis keju yang 

diinginkan. 

Metode pengepresan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara manual 

dan tidak menggunakan alat pengepres khusus. Proses pengepresan diakhiri ketika sudah 

terlihat tidak terdapat air yang keluar. Peristiwa ini menyebabkan kadar air dalam keju mentah 

yang terbentuk tidak berbeda dan tidak dipengaruhi oleh kombinasi perlakuan fermentasi.  Jadi 

kadar air dipengaruhi oleh metode pengepresan.  

Berdasarkan kadar air keju, maka keju mentah yang terbentuk dalam penelitian ini 

termasuk keju setengah keras. Sesuai dengan klasifikasi produk keju yang didasarkan pada 

komponen kandungan air, ada keju keras (hard) dengan kadar air 20-42%, keju setengah keras 

(semi hard) dengan kadar air 44-55%, dan keju lunak (soft) dengan kadar air lebih dari 55% 

(Scott cit Early, 1988).  

II. Analisis Kimia 

Analisis kimia keju mentah meliputi nilai pH, kadar protein dan kadar lemak. 

Tabel 4. Komposisi kimia keju mentah pada beberapa kondisi fermentasi yang 
berbeda 

Formula Var.Perlakuan 
(Konsentrasi;Suhu;Waktu) 

Sifat Kimia 
Nilai pH Kadar 

Lemak (%) 
Kadar 

Protein (%) 
P1 10%;370C;6jam 5,46 ab 47,93b 2,87 a 
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P2 10%;370C;9jam 5,32 a 47,23b 3,47 a 
P3 10%;400C;6jam 5,24 a 47,07b 3,03 a 
P4 10%;400C;9jam 5,05 a 44,22b 3,36 a 
P5 15%;370C;6jam 5,64 ab 44,69b 1,89 a 
P6 15%;370C;9jam 5,72 ab 44,72b 3,26 a 
P7 15%;400C;6jam 5,41 ab 42,69b 2,85 a 
P8 15%;400C;9jam 5,26 a 43,96b 2,74 a 
P9 20%;370C;6jam 6,04 bc 42,12b 2,89 a 
P10 20%;370C;9jam 5,56 ab 40,70b 2,23 a 
P11 20%;400C;6jam 5,63 ab 41,33b 2,91 a 
P12 20%;400C;9jam 5,24 a 30,26a 2,05 a 

Kontrol Rennet;400C;8jam 6, 37c 49, 74 b 2, 21 a 
 

Ket: Superskrip berbeda pada rerata menunjukkan adanya perbedaan nyata  pada uji DMRT 5%. 
Nilai pH, kadar protein dihitung dalam berat basah dan kadar lemak dihitung dalam berat kering 

1. Nilai pH 

Penghitungan nilai pH pada keju penting dilakukan, karena pH berpengaruh terhadap 

aroma dan pemeraman keju. Nilai pH juga mempengaruhi pertumbuhan mikroba yang ada di 

dalamnya. Beberapa bakteri patogen tidak dapat tumbuh pada kondisi asam dan pH rendah 

(dibawah 5,4). Nilai pH menentukan kualitas dan keamanan keju (Johnson, 2002). 

Nilai pH keju mentah yang difermentasi R.oryzae dengan variasi kondisi fermentasi 

ditampilkan pada Tabel 4. Hasil analisis variansi rerata nilai pH ditampilkan dalam lampiran 5c. 

Berdasarkan uji statistik, nilai pH menunjukkan perbedaan nyata. Nilai pH tertinggi diperoleh 

pada P9 (20%, 370C, 6 jam) sebesar 6,04 dan pH terendah diperoleh pada P4 (10%, 400C, 9 

jam) sebesar 5,05.  

Berdasarkan perlakuan fermentasi secara terpisah yang tidak mempengaruhi nilai pH 

keju mentah (Lampiran 4a., 4b., 4c.) dan saat penghitungan perubahan nilai pH selama 

pembentukan curd (Lampiran 3.), maka diketahui bahwa perbedaan nilai pH keju mentah tidak 

dipengaruhi oleh kombinasi perlakuan fermentasi. Perubahan nilai pH ini mungkin dipengaruhi 

oleh beberapa tahapan dalam pembuatan keju.  

Beberapa tahapan dalam pembuatan keju yang mempengaruhi nilai pH meliputi whey 

syneresis dan penggaraman (Fox, 1993). Asam laktat yang terbentuk setelah fermentasi oleh 

R.oryzae akan larut dalam whey, dimana saat whey syneresis yang bertujuan untuk 
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mengurangi kadar air curd yang terbentuk, asam laktat ikut hilang bersama whey yang 

mengalir. Ditambahkan oleh Jaroe et al. (1997), pengeluaran whey akan mengikutkan sebagian 

besar laktosa dan termasuk asam laktat sehingga akan mempengaruhi nilai pH. Dan menurut 

Tarakci et al., (2004), penggaraman dalam proses pembuatan keju dapat mempengaruhi 

keasaman keju. Proses penggaraman mampu mempengaruhi jumlah total mikroba yang 

tumbuh di dalamnya sehingga akan mempengaruhi produksi asam. Hal inilah yang 

menyebabkan nilai pH pada keju tidak dipengaruhi oleh kombinasi perlakuan fermentasi. 

Dibandingkan dengan kontrol, nilai pH pada keju yang difermentasi oleh R.oryzae lebih asam 

karena dalam fermentasinya R.oryzae menghasilkan asam.  

2. Kadar Lemak 

Kadar lemak keju mentah yang difermentasi R.oryzae dengan variasi kondisi 

fermentasi ditampilkan pada Tabel 4. Hasil analisis variansi rerata kadar lemak ditampilkan 

dalam lampiran 5d. Berdasarkan uji statistik, variasi kondisi fermentasi terhadap kadar lemak 

menunjukkan perbedaan nyata. Dari perlakuan fermentasi secara terpisah, hanya konsentrasi 

inokulum R.oryzae yang berpengaruh terhadap kadar lemak keju mentah (Lampiran 4a., 4b., 

4c.). Kadar lemak tertinggi diperoleh pada P1 (10%, 370C, 6 jam) sebesar 47,93 %. Kadar 

lemak terendah diperoleh pada P12 (20%, 400C, 9 jam) sebesar 30,26%.  

Baik tidaknya keju dengan kadar lemak tinggi tergantung 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. Pada penelitian yang dilakukan oleh Pariza and Gayda cit Orrashid, 

(2008), asam lemak pada keju mengandung CLA (Conjugated Linoleic Acid) yang termasuk 

asam lemak tak jenuh yang berpotensi sebagai zat antikarsinogenik. 

Kadar lemak dalam keju mentah yang terbentuk pada penelitian ini dihitung setelah 

koagulasi dalam proses pembentukan curd, yakni lemak yang terperangkap di dalamnya. Curd 
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terbentuk dari pemecahan kasein oleh protease R.oryzae dan memperangkap lemak ke 

dalamnya. Pada pembuatan keju, protein yang ada di dalam keju mengalami flokulasi dan 

mengikutkan 90% lemak susu yang ada di dalam proses pengolahannya (Fox, 1993), sehingga 

aktivitas lipase R.oryzae tidak dipengaruhi tahapan dalam pembuatan keju dan hanya 

dipengaruhi oleh kombinasi perlakuan fermentasi yang meliputi konsentrasi inokulum, suhu dan 

lama fermentasi. 

  
Gambar 5. Diagram pembentukan curd oleh enzim protease. Curd memperangkap lemak, air, 

dan ion (Fox, 1993). 
 

R.oryzae merupakan kapang yang diketahui mampu menghasilkan lipase (Yamane, 

1987). Oleh karena itu, konsentrasi inokulum yang tinggi maka akan menghasilkan lebih banyak 

lipase akibatnya semakin banyak lemak yang didegradasi sebagai sumber nutrien bagi 

pertumbuhan kapang tersebut. Hal ini menyebabkan berkurangnya jumlah total lemak karena 

telah terhidrolisis seiring dengan bertambahnya waktu fermentasi. Lipase merupakan kelompok 

enzim yang secara umum berfungsi dalam hidrolisis lemak, mono-, di-, dan trigliserida untuk 

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

ester trigliserida pada keju mentah dihidrolisis oleh enzim lipase R.oryzae menjadi gliserol dan 

asam lemak bebas.  

Secara umum, kadar lemak yang tinggi pada penelitian ini disebabkan karena bahan 

baku pembuatan keju mentah merupakan susu segar tanpa pengurangan krim yang 
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mempunyai kadar lemak yang tinggi. Namun, tingginya kadar lemak tersebut bermanfaat dalam 

proses pemeraman keju, karena dalam fermentasi selanjutnya akan berperan sebagai 

pembentuk aroma keju (Gambar 6.). Lebih jauh lagi, matrik dan kandungan lemak yang tinggi 

pada keju melindungi organisme selama melalui saluran pencernaan (Stanton et al. cit Corbo et 

al., 2001). Keju diketahui dapat digunakan sebagai sistem lewatnya probiotik menuju saluran 

pencernaan yang merupakan organ targetnya. 

 
 

Gambar 6. Jalur metabolisme trigliserida dan asam lemak (Singh, 2003). 
 

3. Kadar Protein 

Kadar protein keju mentah yang difermentasi R.oryzae dengan variasi kondisi 

fermentasi ditampilkan pada Tabel 4. Hasil analisis variansi rerata kadar protein ditampilkan 

dalam lampiran 5e. 

Penghitungan kadar protein ini bertujuan untuk mengetahui kadar protein akhir setelah 

fermentasi oleh R.oryzae. R.oryzae merupakan kapang yang mampu menghasilkan protease 

sehingga mampu memecah protein menjadi molekul penyusunnya yaitu asam amino-asam 

amino yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Pemecahan protein menjadi asam amino tersebut 

menyebabkan kadar protein berkurang namun kadar asam amino meningkat.  

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



Berdasarkan uji statistik, variasi kondisi fermentasi terhadap kadar protein tidak 

menunjukkan perbedaan nyata. Begitu juga dengan perlakuan fermentasi secara terpisah tidak 

mempengaruhi kadar protein keju mentah (Lampiran 4a., 4b., 4c.). Kadar protein tertinggi 

diperoleh pada P2 (10%, 370C, 9 jam) sebesar 3,47%. Kadar protein terendah diperoleh pada 

P5 (15%, 370C, 6 jam) sebesar 1,89%.  

R.oryzae yang diketahui sebagai kapang penghasil protease, dalam penelitian ini 

perlakuan kombinasi fermentasi tidak mempengaruhi kadar protein keju mentah yang terbentuk. 

Hal ini mungkin disebabkan proses whey syneresys yang menyebabkan sejumlah protein 

hilang.  

Pada penelitian ini protein yang dihitung adalah protein terlarut dari keju mentah yang 

terbentuk. Penghitungan protein terlarut menggunakan metode Lowry Folin-ciocalteu. Metode 

ini diukur dengan spektrofotometer dengan tujuan untuk menghitung jumlah protein yang 

terlarut dalam air yang berada di permukaan luar dari suatu protein (Sudarmadji, 1984). Prinsip 

Kerja metode Lowry adalah reduksi Cu2+ dari CuSO4 (Reagen B) menjadi Cu+ oleh asam amino 

yang terdapat dalam protein. Ion Cu+ bersama-sama dengan fosfomolibdat dan fosfotungstat 

yang terkandung dalam reagen Folin membentuk warna biru yang dapat ditera dalam 

spektrofotometer (Tranggono dan Setiaji, 1989).  

Pada penelitian ini proses whey syneresys dilakukan dengan menggantungkan curd 

pada alat penggantung selama beberapa waktu tertentu dan diakhiri setelah curd tampak kering 

sehingga tidak ada kesamaan dalam waktu. Pada saat whey syneresis tersebut, protein ikut 

mengalir bersama whey (Gupta and Reuter, 1992). Peristiwa ini menyebabkan kombinasi 

perlakuan fermentasi tidak mempengaruhi kadar protein yang terhitung setelah keju mentah 

terbentuk. 

III. Uji Kesukaan 

Uji kesukaan pada penelitian ini pada dasarnya merupakan pengujian dari panelis 

dengan mengemukakan responnya yang berupa suka atau tidaknya terhadap sifat yang di uji. 
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Pada pengujian ini dilakukan oleh 20 panelis yang belum terlatih dan tanpa membandingkan 

dengan sampel standar. Uji tingkat kesukaan yang dilakukan meliputi rasa, aroma, warna, dan 

tekstur keju mentah dengan variasi kondisi fermentasi. Panelis memberikan kisaran nilai 1-5 

yaitu 1 (sangat suka), 2 (suka), 3 (agak suka), 4 (tidak suka), 5 (sangat tidak suka). Lembar 

untuk pengujian tingkat kesukaan disajikan pada Lampiran 7.  

Hasil analisis statistik (Lampiran 6.) diketahui bahwa kesukaan panelis terhadap keju 

mentah berada pada skala 2-3, yaitu nilai kesukaan suka dan agak suka. Hasil pengujian keju 

mentah  pada beberapa variasi kondisi fermentasi dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

 

 

 

 

Tabel 5. Uji kesukaan (rasa, aroma, warna, tekstur) keju mentah pada beberapa kondisi 
fermentasi yang berbeda 

 
Ket:  
*Hasil rata-rata dari 20 panelis. Nilai 1=sangat suka; 2= suka; 3=agak suka; 4=tidak suka; 5=sangat tidak suka. 
Superskrip berbeda pada rerata menunjukkan adanya perbedaan nyata  pada uji DMRT 5%. 
 

Formula Var.Perlakuan 
(Konsentrasi;Suhu;Waktu) 

Uji Kesukaan 
Rasa* Aroma* Warna* Tekstur* 

P1 10%;370C;6jam 2,45ab 2,60ab 2,30a 2,55a 
P2 10%;370C;9jam 2,65abc 2,45a 2,30a 2,85abc 
P3 10%;400C;6jam 3,35d 2,75ab 2,35a 3,25bc 
P4 10%;400C;9jam 3,50d 3,20b 2,70a 2,90abc 
P5 15%;370C;6jam 3,10cd 3,10ab 2,50a 3,20bc 
P6 15%;370C;9jam 2,85bcd 2,45a 2,35a 2,80ab 
P7 15%;400C;6jam 3,25cd 3,10ab 2,70a 3,20bc 
P8 15%;400C;9jam 3,40d 2,95ab 2,70a 3,40c 
P9 20%;370C;6jam 2,05a 2,65ab 2,40a 3,00abc 
P10 20%;370C;9jam 2,45ab 2,80ab 2,50a 2,75ab 
P11 20%;400C;6jam 2,95bcd 2,75ab 2,55a 3,15bc 
P12 20%;400C;9jam 3,25cd 2,55ab 2,65a 3,00abc 

Kontrol Rennet;400C;8jam 3,45d 2,95ab 2,75a 2,85abc 
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Berdasarkan uji statistik (Tabel 5.), variasi kondisi fermentasi dari panelis terhadap rasa, 

aroma, warna, dan tekstur keju mentah seluruhnya berada pada kisaran suka hingga agak 

suka. Hasil ini menunjukkan bahwa keju mentah hasil fermentasi R.oryzae bisa diterima.  

Variasi kondisi fermentasi terhadap rasa menunjukkan perbedaan nyata yang berada 

pada kisaran 2,05 (suka) hingga 3,50 (agak suka). Variasi kondisi fermentasi terhadap aroma 

menunjukkan perbedaan nyata  yang berada pada kisaran 2,45 (suka) hingga 3,20 (agak suka). 

Variasi kondisi fermentasi terhadap warna tidak menunjukkan perbedaan nyata. Penilaian  

panelis terhadap warna ini berada pada kisaran 2,30 (suka) hingga 2,75 (suka). Variasi kondisi 

fermentasi terhadap tekstur menunjukkan perbedaan nyata yang berada pada kisaran 2,55 

(suka) hingga 3,4 (agak suka). 

Namun berdasarkan hasil analisis statistik (Lampiran 6a.,6b.,6c.,6d.) diketahui bahwa 

tingkat kesukaan panelis terhadap rasa, aroma, warna, dan tekstur keju mentah menyebar  

pada formula perlakuan fermentasi baik konsentrasi inokulum, suhu, dan waktu fermentasi 

R.oryzae dalam pembuatan keju. Hal ini berarti bahwa tingkat kesukaan terhadap keju mentah 

lebih ditentukan oleh panelis bukan berdasarkan variasi kondisi fermentasi. Panelis pada 

penelitian ini adalah panelis yang belum terlatih yang belum berpengalaman dalam menilai 

citarasa suatu produk makanan sehingga lebih bersifat subjektif. 

Pada umumnya rasa dan aroma keju muncul disebabkan oleh komponen volatil yang 

terbentuk setelah inokulasi mikroba starter yang dapat mengakibatkan perubahan biokimia, 

meliputi proteolisis, lipolisis, dan fermentasi laktosa (Khalid dan Marth, 1989). Dalam penelitian 

ini perubahan biokimia dilakukan oleh R.oryzae, yang merupakan salah satu kapang yang 

menghasilkan lipase, protease dan amiloglukosidase (Maeda, 2003).  

Warna keju dipengaruhi oleh warna susu yang digunakan (Rahman, 1992). Tekstur keju 

merupakan struktur kekompakan keju (Daulay, 1991). Keju mentah yang terbentuk dengan 

variasi kondisi fermentasi ini memiliki warna putih kekuningan dan tekstur padat berongga. 

Variasi kondisi fermentasi tidak berperan sebagai penambah zat warna dalam pembuatan keju, 

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



sehingga warna yang terbentuk hanya berasal dari warna susu yang berwarna putih 

kekuningan. Warna kekuningan tersebut berasal dari pigmen karoten yang larut di dalam lemak 

(Buckle et al., 1987). Tekstur berongga atau terbuka merupakan tekstur yang terdapat lubang 

dipermukaan keju, yang disebabkan aktivitas mikroba saat fermentasi menghasilkan CO2, 

dalam penelitian ini dilakukan R.oryzae yang merupakan mikroba heterofermentatif.  

Sedangkan pada keju mentah kontrol, penilaian panelis berada pada tingkat kesukaan 

agak suka. Hai ini disebabkan pada keju kontrol muncul sedikit rasa pahit yang disebabkan 

ketidakseimbangan proteolisis dan peptidolisis dari protease rennet dan tekstur yang lembek 

(Fallico et al., 2005). 

Berdasarkan analisis fisik, kimia, dan uji kesukaan, diketahui keju mentah yang 

terbentuk pada kondisi optimum fermentasi yang disukai panelis adalah keju mentah yang 

terbentuk pada P10 (20%, 370C, 9 jam) dengan jumlah rendemen curd 10,76%, kadar air 

47,23%, nilai pH 5,56, kadar lemak 40,70% dan kadar protein 2,23%. 

 

C. Uji Mikrobiologis dan Profil Asam Amino Esensial Keju Kontrol dan  

Keju Mentah yang Terbentuk pada Kondisi Optimum Fermentasi 

Uji mikrobiologis dan analisis profil asam amino dilakukan pada keju mentah kontrol dan 

keju mentah P10 (20%, 370C, 9 jam). 

1. Uji Mikrobiologis 

Kandungan Total Mikrobia dan Keragaman Jenis Mikroba 

Pada umumnya bahan makanan memiliki kandungan nutrisi yang lengkap, hal ini 

menyebabkannya menjadi media pertumbuhan yang baik bagi berbagai macam 

mikroorganisme (Prescott et al., 1999). Keju merupakan makanan hasil olahan susu, yang 

merupakan minuman bergizi tinggi karena mengandung hampir semua zat gizi yang diperlukan 

tubuh sehingga selain baik dikonsumsi juga dapat digunakan sebagai media pertumbuhan 

mikroba (Wahyudi, 2006). 
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Setiap bahan pangan tidak hanya terdapat satu jenis mikroba saja, tetapi sekumpulan 

mikroba mampu tumbuh di dalamnya. Bahan pangan yang sama dapat mempunyai keragaman 

jenis mikroba yang berbeda, tergantung kondisi bahan (Makfoeld, 1993). Kandungan total 

mikrobia mengindikasikan level mikrobia pada produk yang terkadang digunakan untuk 

mengindikasikan kualitas makanan dan kontaminasi proses pengolahan. Oleh karena itu untuk 

mengetahui bahwa bahan pangan tidak mengalami perubahan sifat serta bebas dari 

kontaminasi mikroba maka diperlukan uji mikrobiologis.  Berbagai macam uji mikrobiologis 

dapat dilakukan terhadap bahan pangan, meliputi uji kuantitatif mikroba untuk menentukan daya 

tahan suatu makanan dan uji kualitatif mikroba untuk menentukan tingkat keamanan.   

Penghitungan total mikroba pada penelitian ini dilakukan dengan dengan metode 

Standar Plate Count (SPC) pada media Plate Count Agar (PCA) yang dilakukan dengan 

pengenceran. Metode ini merupakan metode analisis kuantitatif yang paling umum untuk 

menentukan jumlah sel-sel yang hidup (Colony Forming Unit/CFU) dalam bahan pangan.  

Pada penelitian ini, isolasi dan identifikasi mikroba diambil dari sampel keju mentah 

kontrol dan P10. Isolasi dilakukan dengan metode cawan gores untuk menghasilkan isolat 

murni. Selanjutnya, jenis mikroba diketahui dengan menumbuhkan isolat murni ke dalam media 

identifikasi. Untuk jenis kapang, isolat ditumbuhkan pada media PDA. Dan untuk bakteri 

ditumbuhkan pada media MRSA. Identifikasi kapang dilakukan dengan pengamatan 

mikroskopis. Identifikasi bakteri dilakukan dengan alat identifikasi mikroba ‘BD Phoenix’, 

berdasarkan karakter biokimianya. Sistem Mikrobiologi Otomatis BD PhoenixTM digunakan 

untuk mengidentifikasi genus dan spesies dari suatu mikroorganisme (bakteri) bardasarkan 

kemampuan fermentasi gula-gula. Sistem ini terdiri dari substrat florogenik dan khromogenik. 

Ketika bakteri bersinggungan dengan substrat, maka bakteri tersebut akan bereaksi dengan 

substrat (reaksi positif (+)) atau tidak bereaksi (reaksi negatif (-)). Ketika reaksi positif dan reaksi 

negatif dikombinasikan maka bakteri tersebut akan teridentifikasi secara otomatis oleh BD 

PhoenixTM  dengan membandingkan pada data basenya.  
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Hasil penghitungan total mikroba dan identifikasi keragaman jenis mikroba pada keju 

mentah kontrol dan P10 dapat dilihat pada Tabel 6. dan Tabel7. 

Tabel 6. Total Plate Count (TPC) dan jumlah mikroba pada media Potato Dekstrosa Agar (PDA) 
dan de Man Ragosa Sharpe Agar (MRSA) pada keju mentah kontrol dan perlakuan 
(P10). 

 
Penghitungan Keju kontrol Keju P10 
Total mikroba pada media TPC (cfu/ml)  

10,5x106 
 

8,1x106 

Jumlah kapang pada media PDA (cfu/ml) 
(Aspergillus sp) 

 
4,1x106 

 
1,2x106 

Jumlah bakteri pada media MRSA (cfu/ml) 
(Enterococcus hirae dan Bacillus subtilis) 

 
4,4x106 

 
3,7x106 

 
Dari Tabel 6. tersebut dapat diketahui bahwa pada keju P10 (menggunakan inokulum 

R.oryzae) memiliki jumlah total mikroba yang lebih rendah, hal ini bisa terjadi karena saat 

fermentasi oleh R.oryzae dihasilkan asam organik yang bersifat antimikroba sehingga mampu 

mengurangi jumlah mikroba yang ada, jika dibandingkan dengan keju mentah kontrol. Secara 

keseluruhan, jumlah mikroba dalam keju mentah pada penelitian ini lebih rendah daripada 

jumlah mikroba pada penelitian Tayar cit Hayaloglu (2005) yaitu jumlah mikroba yang 

ditemukan pada keju berkisar pada jumlah  1.3x108- 7.8x109 cfu/ml untuk bakteri dan 1.0x101- 

2.0x107 cfu/ml untuk kapang dan yeast. 

 

 

 

 

Tabel 7. Keragaman jenis mikroba pada keju mentah kontrol dan perlakuan 

Keju kontrol  Keju P10  
Enterococcus hirae (Enterococcus faecalis) Enterococcus hirae 

Bacillus subtilis Bacillus subtilis 
Aspergillus sp. Aspergillus sp. 

 

Dari hasil identifikasi jenis mikroba pada keju mentah P10 maupun kontrol sesuai 

dengan Tabel 7., ditemukan tiga jenis mikroba yang sama yaitu 1 jenis kapang,  Aspergillus dan 

2 jenis bakteri, Enterococcus  hirae dan Bacillus subtilis. Sedangkan R.oryzae tidak ditemukan 
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pada keju P10 karena pertumbuhannya yang terbatas oleh asam dan diketahui dari pola 

pertumbuhannya (Gambar 4.), bahwa dengan semakin meningkatnya asam laktat yang 

dihasilkan maka akan menghambat pertumbuhan kapang tersebut. Jenis mikroba yang 

ditemukan pada keju mentah ini bukan merupakan mikroba patogen. Menurut Little and Sagoo 

dalam European Commission Recommendation (2004), bakteri pembatas kontaminasi pada 

keju adalah Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, and Escherichia coli.  

Ditambahkan oleh Wirtanen et al. (2002), bakteri patogen yang sering ditemukan pada produk 

olahan susu antara lain adalah Staphylococcus aureus, Listeria sp., Clostridium botulinum. 

Pada penelitian ini jenis-jenis tersebut tidak ditemukan.   

Identifikasi mikroba yang terdapat pada keju penting dilakukan untuk mengetahui 

kontribusi mikroba pada kualitas keju (Beresford et al., 2002). Bakteri yang ditemukan pada 

penelitian ini adalah Enterococcus hirae dan Bacillus subtilis, keduanya termasuk bakteri asam 

laktat (BAL) yang merupakan mikroorganisme alami dalam air susu. BAL hampir selalu ada, 

kelompok ini kebanyakan dari famili Lactobacteriae, BAL ini akan mati saat pasteurisasi susu di 

awal pembuatan keju kecuali bakteri yang bersifat termofilik dan mampu membentuk spora. 

Habitat alaminya adalah saluran pencernaan pada membran mucus manusia atau hewan 

(Anggarwal, 2006). 

Bakteri dari genus Enterococcus dan Bacillus adalah bakteri yang sering terdapat dalam 

bahan pangan yang bersifat termodurik yang mampu bertahan pada suhu pasteurisasi. Selain 

itu, Enterococcus merupakan bakteri yang mampu hidup pada pH rendah dibawah 4,0 termasuk 

aciduric bacteria. Sedangkan Bacillus merupakan bakteri yang mampu hidup pada konsentrasi 

kadar garam tinggi (10%) termasuk halotolerant bacteria. Genus Bacillus mampu membentuk 

spora. Kelompok Bacillus adalah bentuk termofilik yang paling umum dalam susu.  

Pada makanan Bacillus merupakan bakteri yang bersifat proteolitik (mampu 

mengidrolisis protein dalam makanan, oleh enzim ekstraselular proteinase) dan sakarolitik 

(mampu menghodrolisis karbohidrat yang kompleks). Bacillus subtilis merupakan bakteri gram-
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positif yang berbentuk batang. Jenis ini memiliki endospora yang letaknya di tengah dan secara 

alami sering ditemukan di tanah. B.subtilis tumbuh di berbagai mesofiilik suhu berkisar 25-35 

0C. B.subtilis juga telah berevolusi sehingga dapat hidup walaupun di bawah kondisi ekstrim 

dan lebih cepat mendapatkan perlindungan terhadap stres situasi seperti kondisi pH rendah 

(asam), bersifat alkali, osmosa, atau oksidatif, dan panas atau etanol (Madigan dkk., 2000).  

B.subtilis bukan merupakan bakteri patogen. B.subtilis menghasilkan α-amilase dengan 

konsentrasi yang lebih tinggi pada media laktosa daripada pada media pati (Grassano and 

Balatti cit Wirtanen et al., 2002). B. subtilis juga mampu menghasilkan vitamin B2 (DSM, 2008). 

B.subtilis dikenal mampu menghasilkan chymosin (rennet mikroba) sebagai koagulan dalam 

pembuatan keju, sehingga dimungkinkan bakteri ini turut berkontribusi dalam pembentukan 

curd di awal pembuatan keju.  

Genus  Enterococci adalah bakteri asam laktat yang sering ditemukan pada makanan 

hasil olahan susu dan jenis makanan lainnya. Walaupun sebelumnya, keberadaan bakteri ini 

dalam makanan digunakan sebagai indikator kondisi higienis, namun sekarang dalam industri 

bioteknologi, bakteri probiotik ini penting digunakan karena komponen-komponen yang 

dihasilkan dari hasil metabolisme bakteri ini penting dalam perkembangan flavor keju. 

Berdasarkan penelitian Mannu et al., (2004); Paparella et al., (2004); Brasca et al., (2004); 

Cakmakci et al., (2007), meskipun penggunaan Enterococcus sebagai starter pembuatan keju 

jarang digunakan, namun penggunaan bakteri ini penting dalam pematangan keju karena 

kemampuannya untuk tumbuh pada kondisi dengan kadar garam tinggi, dapat beradaptasi 

pada kondisi asam serta mampu menghasilkan antimikroba. 

Enterococcus hirae dahulunya dikenal sebagai Streptococcus faecalis atau faecium 

(Edinburgh, 1947 dalam www.ikp.unibe.ch/lab1/gram.gif, 2009). Secara tradisional, BAL terdiri 

dari empat genus yaitu Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus dan Streptococcus. Saat ini 

beberapa genus baru telah dimasukkan ke dalam kelompok BAL untuk revisi taksonomi baru. 

Hal ini disebabkan adanya beberapa perkembangan dalam beberapa sifat fisiologi, perbedaan 
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dan persamaan dalam produksi metabolit. Genus Streptococcus telah direorganisasi menjadi 

Enterococcus (Yang, 2000).  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Soda et al. (2006), ditemukan Enterococcus 

sebagai BAL yang diisolasi dari ‘Egyptian Ras Cheese’ berdasarkan karakter biokimianya. 

Enterococcus faecalis termasuk bakteri asam laktat yang berperan sebagai probiotik (Conway, 

1996). Pada penelitian yang dilakukan oleh Pimentel et al.(2004), dilaporkan bahwa beberapa 

spesies Enterococcus telah diisolasi dari keju Serra da Estrela dan keju Terrincho, keju yang 

berasal dari Portugis yaitu Enterococcus faecium, E. durans. Dari penelitian Beresford et al., 

(2000), dilaporkan bahwa penambahan E. faecium pada keju sebagai kultur starter 

meningkatkan flavor keju dan mempercepat pemeraman keju. Enterococcus faecalis 

merupakan bakteri homofermentatif yang murni menghasilkan 90% laktat dalam fermentasinya 

(Schlegel, 1997). 

BAL berpotensi sebagai probiotik yaitu 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 fungsional karena berpengaruh positif terhadap 

kesehatan tubuh (Fueller cit Pato, 2003). Enterococcus merupakan probiotik nonpatogen yang 

yang juga sering digunakan dalam makanan fermentasi selain dari genus Bifidobacterium and 

Lactobacillus (Sanders and Huis, 1999).  

BAL dalam industri keju penting untuk menentukan kualitas keju. Peran asam laktat 

dalam industri keju adalah mengubah laktosa menjadi asam laktat. Asam laktat bertanggung 

jawab dalam flavor asam pada keju mentah dan penting dalam pembentukan dan teksturisasi 

curd. Selain itu, juga berperan penting dalam sintesis enzim proteolitik dan lipolitik yang terlibat 

dalam pematangan keju dan menekan mikroba patogen maupun spoilage. Produksi asam 

dalam susu dan perkembangan flavor selama pematangan tergantung pada aktivitas proteolitik 

BAL. Aktivitas proteolitik dari BAL bertujuan untuk menghasilkan asam amino untuk 
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pertumbuhannya. Sehingga BAL juga berperan dalam pembentukan curd dan flavor dalam 

pembuatan keju. 

Kapang adalah kelompok mikroba yang tergolong dalam fungi. Fungi dapat mensintesis 

protein dengan mengambil sumber karbon dari karbohidrat, sumber nitrogen dari bahan organik 

atau anorganik, dan mineral dari substratnya. Sumber karbon yang terbaik adalah glukosa yang 

merupakan penyusun laktosa susu. Isolat kapang Aspergillus ditemukan pada keju kontrol dan 

keju optimum fermentasi. Aspergillus dikenal sebagai kapang dalam industri fermentasi. Isolat 

kapang dimasukkan ke dalam genus Aspergillus karena karakter sesuai dengan ciri umum 

morfologi yaitu hifa bersepta, konidiofor jelas pada ujung berbentuk gelembung seperti botol. 

Cabang konidia terbentuk langsung pada sterigmata (Malloch, 1997). Aspergillus merupakan 

kapang yang sering ditemukan sebagai kapang yang mengkontaminasi pada keju Belanda 

(Tuma et al., 2004). Akan tetapi, keberadaan kapang ini bermanfaat dalam mengasilkan asam 

organik (Jon et al.,2004; Domsch, 1980). Sehingga berkontribusi juga dalam pembentukan curd 

serta flavor keju. 

Keberadaan kapang dan bakteri asam laktat ini penting dalam mempengaruhi flavor 

keju. Kapang ini akan meningkatkan flavor keju karena mampu menghasilkan asam organik. 

Bakteri asam laktat mempengaruhi flavor keju melalui beberapa mekanisme, yaitu: 1). Hidrolisis 

protein menjadi peptida dan asam amino bebas; 2). Metabolisme asam amino bebas; 3). 

Hidrolisis lemak susu menjadi asam lemak bebas dan konversinya menjadi ester (Steel et al., 

2004).  

Flavor adalah atribut yang paling penting dalam keju. Pemecahan komponen susu 

memberikan peningkatan dalam komponen volatil dan non-volatil yang memiliki kontribusi 

dalam pembentukan flavor keju. Pemecahan secara enzimatik, baik oleh mikroba starter 

maupun bukan starter, penting dalam produksi komponen flavor volatil, seperti komponen sulfur 

dan komponen yang merupakan derivat dari rantai cabang dan asam amino aromatic (Smith et 

al., 2004). Enzim yang dhasilkan oleh starter baik proteinase maupun peptidase berperan 
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penting dalam pembentukan peptida kecil dan asam amino yang akan menjadi prekusor 

komponen pembentuk flavor (Urbach, 1997; Broome and Limsowtin cit Hayaloglu et al., 2005). 

 

2. Profil Asam Amino Esensial 

Asam amino merupakan komponen utama penyusun protein. Asam amino dibagi dua 

kelompok yaitu asam amino esensial dan non-esensial. Asam amino esensial tidak dapat 

diproduksi dalam tubuh sehingga sering harus ditambahkan dalam bentuk makanan, 

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

berbentuk serbuk dan mudah larut dalam air, namun tidak larut dalam pelarut organik nonpolar 

(Suharsono cit Sitompul, 2004).  

Analisis profil asam amino esensial dilakukan menggunakan High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) dengan delapan target asam amino esensial yang terdiri dari L-

Threonin, L-Methionine, L-Valine, L-Thriptophan, L-Phenylalanine, L-Isoleucine, L-Leucine, dan 

L-Lycine.  

High Performance Liquid Chromatography (HPLC) merupakan sistem pemisahan 

komponen larutan dengan akurasi yang cukup tinggi. Dasar pemisahan kromatografi adalah 

kesetimbangan komponen-komponen campuran diantara fase gerak dan fase diam.  Hasil 

analisis berupa kromatogram. Kromatogram berfungsi sebagai analisis kualitatif dan kuantitatif. 

Posisi puncak (peak) pada sumbu waktu berfungsi untuk mengidentifikasi komponen cuplikan, 

sedangkan luas area (area %) atau tinggi peak merupakan ukuran kuantitatif tiap komponen. 

Waktu retensi (RT= Retention Time) merupakan petunjuk kualitatif suatu senyawa. Waktu 

retensi adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu senyawa untuk mencapai detektor. Jumlah 

peak yang terdapat dalam kromatogram menunjukkan jumlah komponen yang terdapat dalam 

cuplikan. Hasil analisis asam amino esensial keju mentah kontrol dan P10 (20%, 370C, 9 jam) 

dapat dilihat pada Tabel 8. RT dan area masing–masing asam amino esensial pada lampiran 8. 

Tabel 8. Komposisi senyawa asam amino keju mentah kontrol dan perlakuan  
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Senyawa Asam Amino 
Esensial 

Kadar asam amino esensial 
Keju Mentah  

Kontrol  (ppm) P10 (ppm)  
L-Threonine  0,72 1,15 
L-Methionine  0,29 0,47 

L-Valine + L-Thriptophan  0,44 0,70 
L-Phenylalanine  0,42 0,66 

L-Isoleucine  0,30 0,48 
L-Leucine  0,81 1,28 
L-Lycine  1,02 1,64 

 

Hasil analisis HPLC menunjukkan bahwa jumlah peak yang terbentuk baik pada 

kromatogram asam amino standard, kontrol, dan P10 adalah sebanyak 7 RT, hal ini 

dikarenakan peak untuk RT asam amino L-Valine + L-Thriptophan sama.  

Uji kualitatif asam amino meliputi identifikasi delapan jenis asam amino esensial 

berdasarkan tinggi peak yang muncul, kemudian diregresikan dengan standar. Uji kuantitatif 

asam amino dihitung berdasarkan luas area peak yang muncul. 

Rerata kandungan asam amino esensial keju mentah ditampilkan pada Tabel 8. Dari 

hasil penelitian diketahui bahwa kadar masing-masing delapan asam amino esensial keju 

mentah P10 lebih tinggi daripada keju mentah kontrol, hal ini berarti bahwa aktivitas protease 

R.oryzae pada keju mentah P10 lebih baik daripada aktivitas protease rennet. Dari hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa keju mentah P10 memiliki kadar gizi yang lebih tinggi 

daripada keju kontrol yang dikoagulasikan dengan rennet.  Aktivitas proteolitik pada pembuatan 

keju ini juga dilakukan oleh bakteri asam laktat yang juga mampu menghasilkan protease. 

Menurut  Muhiddin dkk. (2001), fermentasi menyebabkan kandungan protein berubah 

(meningkat) karena adanya mikroba yang tumbuh diatasnya. Protein tersusun oleh ikatan 

peptida yang tersusun oleh beberapa asam amino, sehingga kadar asam amino juga akan 

meningkat. Nutrisi yang tinggi dalam keju dikarenakan keju terbuat dari susu dengan kasein 

sebagai protein yang memiliki asam amino esensial lengkap (Hughes and Willenberg, 1993).  

Kandungan asam amino terutama asam amino esensial penting bagi tubuh manusia, 

selain asam amino esensial tidak dapat disintesis oleh tubuh, juga karena protein yang terdapat 
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dalam bahan pangan akan diserap oleh usus dalam ben

Selain itu, dalam industri keju, asam amino yang telah dikonversi oleh enzim yang dihasil

starter berfungsi sebagai pembentuk flavor (Broome 

pemecahan kasein menjadi peptide kecil dan asam amino penting untuk perkembangan flavor 

keju (Singh et al., 2003). Produk-produk ini memiliki kontribusi secara langsung 

keju atau sebagai prekusor dalam komponen pemb

 

 

Gambar 7. Ringkasan jalur konversi protein yang berkaitan dengan pembentukan flavor keju 
(Smit, 2004). 

 
 
 

 

 

 

 

 

dalam bahan pangan akan diserap oleh usus dalam bentuk asam amino (Winarno, 1995

dalam industri keju, asam amino yang telah dikonversi oleh enzim yang dihasil

starter berfungsi sebagai pembentuk flavor (Broome et al.,1998). Keseimbangan pada 

pemecahan kasein menjadi peptide kecil dan asam amino penting untuk perkembangan flavor 

produk ini memiliki kontribusi secara langsung terhadap flavor 

ekusor dalam komponen pembentuk flavor (Visser cit Awad et al

 

. Ringkasan jalur konversi protein yang berkaitan dengan pembentukan flavor keju 

tuk asam amino (Winarno, 1995). 

dalam industri keju, asam amino yang telah dikonversi oleh enzim yang dihasilkan 

Keseimbangan pada 

pemecahan kasein menjadi peptide kecil dan asam amino penting untuk perkembangan flavor 

terhadap flavor 

et al., 2005).  

 

. Ringkasan jalur konversi protein yang berkaitan dengan pembentukan flavor keju 

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



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan analisis fisik, kimia, dan uji kesukaan, diketahui keju mentah yang terbentuk 

pada kondisi optimum fermentasi yang disukai panelis adalah keju mentah yang terbentuk 

pada kondisi optimum konsentrasi inokulum, suhu, dan waktu fermentasi formula perlakuan 

20%, 370C, 9 jam.  

2. Perbedaan kondisi fermentasi berpengaruh terhadap rendemen curd, nilai pH, kadar lemak, 

dan tidak berpengaruh terhadap kadar air, kadar protein keju mentah yang terbentuk. Keju 

mentah yang terbentuk pada kondisi optimum fermentasi memiliki kualitas sebagai berikut : 

a. Jumlah rendemen curd 10,76%, kadar air 47,23%, nilai pH 5,56, kadar lemak 40,70%, 

dan kadar protein 2,23%.  

b. Jumlah total mikroba sebanyak 8,1x106, bakteri sebanyak 3,7x106 dan kapang sebanyak 

1,2x106. Hasil identifikasi mikroba meliputi Enterococcus hirae (Enterococcus faecalis), 

Bacillus subtilis, dan  Aspergillus sp.  

c. Analisis profil delapan asam amino esensial meliputi : L-Threonine (1,15 ppm), L-

Methionine (0,47 ppm), L-Valine + L-Thriptophan (0,70 ppm), L-Phenylalanine 

(0,66ppm), L-Isoleucine (0,48ppm), L-Leucine (1,28ppm), L-Lycine (1,64 ppm).  

 

 

 

B. Saran 

1. Pada penelitian pembuatan keju berikutnya perlu diciptakan suatu kondisi yang dapat 

mempertahankan pertumbuhan R.oryzae hingga akhir fermentasi. 
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2. Identifikasi mikroba pada keju menggunakan metode analisis tingkat molekuler sehingga 

didapatkan hasil yang lebih tepat. 
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