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ABSTRACT

The purpose of this research was to examine the best treatment with the effect of the
addition egg white lysozyme to physical quality of Gouda cheese, such as texture, colour,
microstructure, and microscopis structure during ripening 1 day, 2, 4, and 8 weeks. The
method used in this research was factorial experimental using Randomized Block Design
with two factors. The result of this research showed that the addition egg white lysozyme
didn’t give a significantly different effect (P>0,05) on texture, lightness (L*), redness (a*),
and yellowness (b*) values. Ripening time treatment gave a highly significantly different
effect (P<0,01) on (L*), (a*), and (b*) values. The interaction of the addition egg white
lysozyme and ripening time treatment gave a significantly different effect (P<0,05) on (a*)
and (b*) values. Microscopis structure and microstructure test, the addition egg white
lysozyme 0,5 % (P1) the dispersion of protein matrix and fat globules was more clear,
uniform, and unified. This research concluded that the best combination was egg white
lysozyme 0,5 % and ripening time 8 weeks (P1Q4).
Keywords: egg white lysozyme, whey protein’s edible film, Gouda cheese.
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RINGKASAN
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan terbaik dan perubahan
kualitas fisik keju Gouda yang dilapisi edible film protein whey dengan penambahan lisozim
putih telur selama pematangan ditinjau dari tekstur, warna, mikrostruktur, dan struktur
mikroskopis. Metode yang digunakan adalah percobaan faktorial menggunakan Rancangan
Acak Kelompok dengan dua faktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan
penambahan lisozim tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P > 0,05) terhadap
nilai tekstur, (L*), (a*), dan (b*), sedangkan perlakuan waktu pematangan memberikan
perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P < 0,01) terhadap nilai (L*), (a*), dan (b*). Interaksi
antara kedua perlakuan memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P < 0,05) terhadap nilai
(a*) dan (b*). Berdasarkan uji mikrostruktur dan struktur mikroskopis yang diamati,
perlakuan penambahan lisozim 0,5 % (P1) penyebaran matriks protein dan globula lemak

lebih jelas, merata, dan kompak. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kombinasi terbaik
yaitu perlakuan lisozim 0,5 % dan waktu pematangan 8 minggu (PIQ4).
Kata Kunci: lisozim putih telur, edible film protein whey, keju Gouda.

PENDAHULUAN
Keju merupakan salah satu produk
hasil fermentasi berbahan dasar susu dan
diproduksi dengan berbagai rasa dan
bentuk (Fox et. al., 2000). Radiati (2010)
menyatakan bahwa keju adalah protein
susu
yang
digumpalkan
dimana
penggumpalan ini terjadi karena adanya
enzim rennet (enzim lain yang cocok) atau
melalui
fermentasi
asam
laktat.
Komponen-komponen yang menyusun
keju adalah lemak, air, protein, laktosa,
kalsium dan phospor yang komposisinya
tergantung pada jenis keju.
Keju Gouda terbuat dari susu
murni atau skim dan mengalami
pematangan hingga berumur beberapa
minggu sampai lebih dari satu tahun.
Semakin lama masa pematangannya,
maka keju Gouda mempunyai cita rasa
yang semakin kuat. Keju Gouda
dibungkus dengan lapisan lilin warna
kuning atau merah bertujuan untuk
melindungi keju Gouda dari kerusakan
dan penurunan mutu karena umurnya
yang panjang (Craen et. al., 2001).
Pematangan keju Gouda akan berdampak
negatif terhadap kualitas fisik keju Gouda
apabila tidak dilapisi dengan pelindung
pada permukaan luarnya. Langkah yang
dapat diterapkan adalah pemanfaatan
edible film sebagai pelapis pada
permukaan luar keju Gouda, sehingga
kualitas fisiknya tetap terjaga dengan
baik.
Edible film dapat melindungi
makanan dari kerusakan mikrobiologi,
kimia, dan fisik. Keuntungan penggunaan

edible film sebagai kemasan bahan pangan
berfungsi untuk memperpanjang umur
simpan produk serta tidak mencemari
lingkungan karena edible film ini dapat
dimakan dengan produk yang dikemasnya
(Dangaran et. al., 2004). Edible film
dibuat dari bahan dasar yang dapat
dimakan seperti protein, lipid, dan
polisakarida. Edible film memiliki
kemampuan untuk meningkatkan kualitas
pangan, keamanan pangan, daya simpan
produk, dan melawan difusi massa
(kelembaban, gas, dan volatil). Salah satu
bahan dasar edible film adalah protein
whey. Protein whey dapat menghasilkan
edible film yang transparan, lunak, lentur,
dan mempunyai sifat penahan aroma dari
produk
pangan
yang
dilapisinya
(Sothornvit and Krochta, 2000). Aplikasi
edible film protein whey pada keju harus
ditambahkan dengan lisozim sebagai
media
penghambat
mikroorganisme
selama pematangan agar sifat fisiknya
tidak mengalami perubahan, seperti warna
dan teksturnya.
Lisozim merupakan salah satu
komponen putih telur yang dapat
digunakan sebagai bahan pengawet alami
makanan
karena
memiliki
sifat
antibakteri. Kubiak dan Mulheran (2008)
menyatakan bahwa salah satu metode
ekstraksi yang tepat untuk mendapatkan
lisozim secara efisien dengan aktivitas
antibakteri yang tinggi yaitu melalui
adsorbsi lisozim pada permukaan silika
(SiO2). Berdasarkan uraian diatas, maka
perlu diadakan penelitian mengenai
aplikasi pelapisan edible film protein

whey dengan penambahan lisozim putih
telur terhadap kualitas fisik (tekstur,
warna, mikrostruktur, dan struktur
mikroskopis)
keju
Gouda
selama
pematangan.
MATERI DAN METODE
Penelitian ini dimulai pada bulan
Mei sampai Desember 2013. Penelitian
dilaksanakan di Laboratorium Fisiko
Kimia Program Studi Teknologi Hasil
Ternak,
Laboratorium
Epidemiologi
Fakultas
Peternakan,
Laboratorium
Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan
Jurusan Teknologi Hasil Pertanian (THP),
Laboratorium
Biosains,
Universitas
Brawijaya Malang.
Materi
Bahan-bahan yang digunakan
dalam penelitian ini, antara lain: keju
Gouda muda yang diperoleh dari Unit
Usaha Keju Malang Kecamatan Wajak
Kabupaten Malang, lisozim putih telur
ayam, ethylenediaminetetetraacetic acid
atau EDTA (E-Merck, Jerman), tepung
porang, protein whey bubuk (Prostar
Ultimate, USA), beeswax, aquades,
glutaraldehid, fastgreen yang diperoleh
dari Laboratorium Biologi Fakultas MIPA
Universitas Negeri Malang, alkohol (60
%, 70%, 80 %, 90 %, dan 100 %),
aluminium foil, kertas label, dan tissu.
Peralatan yang digunakan dalam
penelitian ini, antara lain: waterbath 90
⁰C (1003, Sed Rep Germany), timbangan
analitik (Ohaus BC Series and Mettler
Instruments type AJ150L, Switzerland),
electric hot plate (IKAMAG RET, Janke
dan Kunkel), magnetic stirrer, pH meter
(Hanna Instrument, Prancis), sentrifus
dingin (bench top refrigerated microliter
centrifuge model hettich micro 22R
centrifuge), vortex, microwave (Sharp S-

290), showcase, erlenmeyer (Iwaki Pyrex,
Jepang), statif, beaker glass (Iwaki Pyrex,
Jepang), botol, gelas ukur (Brand,
Jerman), termometer, teflon, spatula
(pengaduk), refrigerator, saringan telur,
pipet tetes, cutter, object glass, mikroskop
cahaya (Micros, Austria), color reader
CR 10 (Minolta, Osaka Jepang),
pnetrometer PNR 6 (Sur, Berlin), dan
scanning microscope electron atau SEM
(Olympus, Jepang).
Metode
Penelitian ini dilakukan dengan
metode percobaan faktorial menggunakan
Rancangan Acak Kelompok. Perlakuan
yang diberikan, yaitu penggunaan edible
film dengan perbedaan konsentrasi lisozim
yang diaplikasikan pada keju Gouda
selama pematangan. Perlakuan edible film
yang diteliti, yaitu tanpa penambahan
lisozim (P0); 0,5 % (P1); dan 1,0 % (P2)
dengan waktu pematangan 1 hari (Q1), 2
minggu (Q2), 4 minggu (Q3), dan 8
minggu (Q4). Variabel yang diteliti adalah
tekstur, warna, mikrostruktur, dan struktur
mikroskopis. Pengelompokan dilakukan
sebanyak tiga kali disesuaikan dengan
hari pembuatan (produksi keju).
Prosedur Penelitian
Prosedur pembuatan edible film
sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
oleh Cagri et. al. (2003), sebagai berikut:
1. Diletakan larutan tepung porang 100
ml (tepung porang 3 gram dan
ditambahkan aquades sampai 100 ml)
pada botol.
2. Ditambahkan protein whey sebanyak 3
gram.
3. Dipanaskan pada suhu 90 0C selama 30
menit dengan menggunakan waterbath.
4. Ditambahkan beeswax sebanyak 0,15
gram.

5. Diaduk dengan hot plate stirer dengan
kecepatan 250 rpm sampai homogen
dan didinginkan sampai 30 0C pada
suhu ruang.
6. Larutan edible film protein whey diberi
perlakuan
lisozim,
yaitu
tanpa
penambahan lisozim; 0,5 %; dan 1,0
%.
Prosedur pelapisan edible film
protein whey pada keju Gouda, sebagai
berikut:
1. Diletakan larutan edible film protein
whey pada suatu wadah (nampan)
2. Dicelupkan keju Gouda pada larutan
edible film tersebut
3. Diratakan
menggunakan
sendok
sampai seluruh permukaan keju Gouda
terlapisi dengan larutan edible film
4. Didiamkan pada suhu ruang selama 15
menit agar edible film terserap secara
sempurna.
5. Keju Gouda sudah siap untuk
dilakukan proses pematangan 1 hari, 2,
4, dan 8 minggu.
Variabel Penelitian
Variabel yang diuji pada penelitian
ini yaitu warna, tekstur, mikrostruktur,
dan struktur mikroskopis. Pengujian
sampel secara fisik pada keju Gouda,
sebagai berikut:
1. Pengujian
Tekstur
menggunakan
pnetrometer PNR 6 sesuai dengan
metode Kartika dkk. (1992).
2. Pengujian Warna menggunakan color
reader CR 10 sesuai dengan metode
Yuwono dan Susanto (1998).
3. Pengujian Mikrostruktur menggunakan
scanning electron microscopy (SEM)
sesuai dengan metode Romlah (1997).
4. Pengujian
Struktur
Mikroskopis
menggunakan mikroskop cahaya sesuai
dengan metode Marcellino et al.
(1992).

Analisis Data
Data yang diperoleh pada uji
tekstur dan warna dihitung dengan
analisis ragam, apabila hasil analisis
menunjukkan perbedaan antar perlakuan,
maka diteruskan dengan menggunakan
Uji Beda Nyata Terkecil (Yitnosumarto,
1993). sedangkan untuk hasil pengujian
mikrostruktur dan struktur mikroskopis
dianalisis secara deskriptif kualitatif
(Sumarsono, 2004).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa perlakuan penambahan lisozim
tidak memberikan perbedaan pengaruh
yang nyata (P > 0,05) terhadap nilai
tekstur, kecerahan (L*), kemerahan (a*),
dan
kekuningan
(b*),
sedangkan
perlakuan waktu pematangan memberikan
perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P
< 0,01) terhadap nilai (L*), (a*), dan (b*).
Interaksi
antara
kedua
perlakuan
memberikan perbedaan pengaruh yang
nyata (P < 0,05) terhadap nilai (a*) dan
(b*). Berdasarkan uji struktur mikroskopis
dan
mikrostruktur
yang
diamati,
perlakuan penambahan lisozim 0,5 % (P1)
penyebaran matriks protein dan globula
lemak lebih jelas, merata, dan kompak.
Tekstur
Perlakuan tanpa penambahan
lisozim mempunyai nilai tekstur yang
lebih
tinggi
daripada
perlakuan
penambahan lisozim pada edible film. Hal
ini dipengaruhi oleh lisozim yang
cenderung bersifat hidrofilik, sehingga
menyebabkan molekul penyusun film
relatif lebih longgar dan ukuran pori-pori
film
menjadi
lebar
yang
dapat
mempermudah proses evaporasi air bebas
pada keju. Penyebab adanya proses
tersebut, maka kandungan air di dalam

Rata-rata Nilai Tekstur keju Gouda (mm/gram/detik)
Pematangan

Perlakuan
Penambahan Lisozim

Q1

Q2

Q3

Q4

P0
P1
P2

14,40±0,53
17,77±2,08
15,37±2,54

19,60±2,43
12,60±2,51
11,23±0,74

14,77±2,63
14,03±0,61
10,63±0,79

12,13±1,70
13,27±4,31
13,80±5,18

Rata-rata

15,84±1,42

14,48±3,66

13,14±1,80

13,98±0,69

keju semakin rendah dan terjadi
penyebaran matriks protein dan globula
lemak secara langsung dalam jaringan
protein untuk mengisi ruang yang
ditinggalkan oleh air dan dapat
menyebabkan tekstur keju Gouda menjadi
keras. Impoco et al., (2004) menyatakan
bahwa matriks protein dengan globula
lemak secara langsung tersebar dalam
jaringan protein. Struktur jaringan ini
menentukan tekstur keju dan dipengaruhi
oleh komposisi, proses pengolahan,
proteolisis selama penyimpanan, ukuran,
dan distribusi globula lemak.
Semakin lama pematangan, maka
tekstur yang diperoleh semakin keras. Hal
ini dipengaruhi oleh kandungan air bebas
dalam keju semakin menurun karena
mengalami proses evaporasi selama
pematangan. Pernyataan ini sesuai dengan
pendapat Khosrowshahi et al. (2006),
kadar air (air bebas) yang terkandung
dalam keju akan terus menurun akibat
terjadinya penguapan sejalan dengan
peningkatan waktu pematangan.
Pematangan 8 minggu proses
proteolisis akan semakin meningkat karena
hidrolisis ikatan peptida yang melepas 2
kelompok ion yaitu ion (NH3+) dan (COO-)
yang berkaitan dengan air bebas, sehingga
selama proses pematangan keju dapat
mengurangi kandungan air yang ada di
dalam keju dari pada waktu pematangan
sebelumnya.
Interaksi
antara
penambahan
lisozim dan waktu pematangan tidak

Rata-rata
15,23±2,72
14,42±2,00
12,76±1,92

memberikan perbedaan pengaruh yang
nyata. Perlakuan penambahan lisozim
yang
bersifat
hidrofilik
dapat
menyebabkan matriks film yang dihasilkan
semakin lemah dan ukuran pori-pori film
yang
terbentuk
melebar,
sehingga
mempermudah kandungan air bebas pada
keju Gouda untuk menguap. Semakin lama
pematangan, maka kandungan air bebas
pada keju Gouda mengalami penurunan
karena proses evaporasi serta terjadi
penyebaran protein dan lemak secara
merata dengan mengisi ruang yang
ditinggalkan oleh air, sehingga tekstur keju
Gouda semakin keras. Perlakuan tanpa
penambahan
lisozim
dan
waktu
pematangan 2 minggu (P0Q2) memperoleh
nilai tekstur yang paling tinggi disebabkan
tidak terdapat aktivitas lisozim dan
pengaruh yang paling dominan adalah
protein whey sebagai bahan penyusun
edible film yang bersifat hidrofobik.
Intensitas Kecerahan (L*)
Nilai (L*) dari perlakuan P0 dan P1
mengalami penurunan karena konsentrasi
lisozim 0,5 % sistem kerjanya lebih stabil
yang dapat menyebabkan komponen
penyusun film menjadi lemah. Hal ini
dipengaruhi oleh sifat water vapor
permeability (WVP) dari edible film
dengan peningkatan substansi hidrofilik
seperti lisozim dapat mempermudah
transfer molekul air pada keju. Proses
evaporasi tersebut dapat mengurangi
kandungan air bebas, sehingga lemak

Rata-rata Nilai Kecerahan (L*) pada keju Gouda
Pematangan

Perlakuan
Penambahan Lisozim

Q1

Q2

Q3

Q4

P0
P1
P2

60,77±0,68
59,70±1,88
59,93±1,84

55,57±2,45
57,07±1,32
59,63±2,29

56,77±3,55
54,93±1,61
58,60±3,18

57,97±1,64
57,23±1,20
56,80±2,32

Rata-rata

60,13b±0,46

57,42a±1,68

56,77a±1,50

57,33a±0,48

Rata-rata
57,77±1,93
57,23±1,69
58,74±1,23

Keterangan : - Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama dari rata-rata nilai (L*)
dengan perlakuan waktu pematangan memberikan perbedaan pengaruh yang
sangat nyata (P ≤ 0,01).
semakin meningkat dan penyebaran
pigmen karotenoid yang terdapat di
dalamnya bisa memberikan warna kuning
dan merah pada keju. Winarno (2004)
menyatakan bahwa karotenoid adalah
pigmen yang berwarna kuning orange atau
orange kemerahan. Keju Gouda yang tidak
diberi perlakuan penambahan lisozim
bersifat hidrofobik, sehingga tidak terjadi
penyebaran karotenoid secara sempurna.
Warna kuning dan merah pada keju tidak
tampak jelas, sehingga warna putih yang
terlihat lebih dominan.
Perlakuan
waktu
pematangan
ternyata memberikan hasil yang berbeda
terhadap nilai (L*). Hal ini dipengaruhi
oleh lemak susu dan pigmen karotenoid
yang terdapat dalam keju, pada awal
pematangan kandungan lemak masih
rendah dan pigmen karotenoid tidak
merata, sehingga keju dominan berwarna
putih yang dapat meningkatkan nilai (L*)
dan akan mengalami peningkatan seiring
lama pematangan. Rahmadian (2007),
peningkatan nilai (L*) pada keju
dipengaruhi oleh lemak susu yang
melarutkan pigmen karotenoid penyebab
warna kuning dan pigmen laktoflavin atau
laktokrom yang juga ikut larut dalam air
bebas. Semakin tinggi rata-rata nilai (L*),
maka keju akan semakin cerah. Pinho et
al. (2004) menyatakan bahwa nilai (L*)
pada keju akan menurun secara nyata pada
30 hari pematangan.

Interaksi
antara
penambahan
lisozim putih telur dan perlakuan waktu
pematangan tidak memberikan perbedaan
pengaruh yang nyata. Perlakuan tanpa
penambahan lisozim memberikan nilai
(L*) yang paling tinggi karena tidak
terdapat aktivitas lisozim dan bahan
penyusun film seperti protein whey
cenderung bersifat hidrofobik yang
mempengaruhi matriks film semakin kuat,
sehingga sulit untuk terjadi proses
evaporasi air. Kandungan air bebas yang
tinggi pada keju menghambat penyebaran
pigmen karotenoid oleh lemak dan keju
terlihat berwarna putih. Lama pematangan
juga dapat menurunkan nilai (L*)
disebabkan kandungan lemak semakin
meningkat dan pigmen karotenoid lebih
merata yang dapat menghilangkan warna
kecerahan pada keju. Nilai (L*) tertinggi
yaitu interaksi antara perlakuan tanpa
penambahan
lisozim
dan
waktu
pematangan 1 hari (P0Q1).
Hasil uji BNT yang diperoleh yaitu
setiap waktu pematangan mempunyai
perbedaan terhadap nilai (L*) keju Gouda.
Pematangan 2 minggu, 4 minggu, dan 8
minggu memberikan pengaruh yang sama
karena kecerahan pada keju akan
mengalami
penurunan
mulai
awal
pematangan dan meningkat pada umur
pematangan 70 hari.

Intensitas Kemerahan (a*)
Rata-rata Nilai Kemerahan (a*) pada keju Gouda
Pematangan

Perlakuan
Penambahan Lisozim

Q1

Q2

Q3

Q4

P0
P1
P2

22,83d±1,42
14,17ab±0,81
18,30c±2,45

17,37bc±1,94
17,27bc±5,63
14,83abc±2,09

13,27a±0,76
14,17ab±1,02
14,03ab±1,09

15,30abc±0,75
15,60abc±0,75
15,30abc±0,36

Rata-rata

18,43b±3,53

16,49ab±1,17

13,82a±0,40

15,40ab±0,14

Rata-rata
17,19±3,57
15,30±1,28
15,62±1,61

Keterangan : - Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama dari rata-rata nilai (a*)
dengan perlakuan waktu pematangan memberikan perbedaan pengaruh
yang sangat nyata (P ≤ 0,01).
- Superskrip yang berbeda dari rata-rata nilai (a*) dengan interaksi antara
penambahan lisozim dan waktu pematangan memberikan perbedaan
pengaruh yang nyata (P ≤ 0,05).
Perlakuan
tanpa
penambahan
lisozim (P0) nilai rata-ratanya lebih tinggi
dibandingkan dengan perlakuan lisozim
0,5 % (P1) dan 1,0 % (P2). Hal ini
dipengaruhi oleh protein whey yang
bersifat
hidrofobik
sebagai
bahan
penyusun edible film karena adanya proses
denaturasi, tetapi apabila denaturasi tidak
berjalan secara sempurna, maka protein
whey tersebut tetap bersifat hidrofilik
sama seperti sifat lisozim. Karakteristik
dasarnya dapat memperlebar pori-pori film
dan ikatan antar komponen penyusunnya
menjadi lemah, sehingga mempermudah
permeabilitas uap air. Ruang air yang
ditinggalkan akan digantikan oleh lemak
yang terdapat pigmen karotenoid di
dalamnya, sehingga keju cenderung
berwarna kemerahan. Pernyataan ini sesuai
dengan pendapat Winarno (2004),
karotenoid adalah pigmen yang berwarna
kuning orange atau orange kemerahan.
Nilai (a*) yang tinggi pada
pematangan 1 hari dan 2 minggu bisa
disebabkan oleh kerusakan warna selama
pemanasan karena umur keju tersebut
masih muda dan tidak mengalami proses
pematangan yang lama. Warna merah pada
keju yang berlebihan juga dapat

dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti
pencemaran
susu
karena
mastitis,
penambahan pengemulsi yang berlebihan,
dan kerusakan warna selama pemanasan.
Nilai (a*) dapat dilihat secara pasti
pada pematangan 4 minggu dan 8 minggu
karena umur keju sudah mencapai 25 hari
sampai 60 hari dan terdapat serbuk warna
merah muda pada permukaan kulitnya
(Fox et al., 2003).
Interaksi
antara
perlakuan
penambahan lisozim putih telur dan waktu
pematangan memberikan perbedaan yang
nyata. Perlakuan tanpa penambahan
lisozim mempunyai nilai (a*) yang tinggi
apabila dibandingkan dengan perlakuan
penambahan
lisozim.
Salah
satu
penyebabnya adalah protein whey yang
mampu memperkuat matriks protein
karena bersifat hidrofilik akibat proses
denaturasi yang tidak sempurna, sehingga
air bebas mudah mengalami proses
evaporasi dan kandungan lemak semakin
bertambah yang menyebabkan pigmen
karotenoid pemberi warna merah yang
terkandung di dalamnya juga menyebar
secara merata. Interaksi perlakuan tanpa
penambahan
lisozim
dan
waktu
pematangan 1 hari (P0Q1) mempunyai nilai

(a*) tertinggi disebabkan oleh kerusakan
fisik keju yang rentan pada awal waktu
pematangan.
Hasil uji BNT yang diperoleh yaitu
waktu pematangan 4 minggu dan 8

minggu mempunyai perbedaan yang sama
karena nilai (a*) dapat dideteksi pada
umur pematangan 25 hari sampai 60 hari
apabila sudah terbentuk serbuk warna
merah.

Intensitas Kekuningan (b*)
Rata-rata Nilai Kekuningan (b*) pada keju Gouda
Perlakuan
Penambahan Lisozim
P0
P1
P2
Rata-rata

Pematangan

Rata-rata

Q1

Q2

Q3

Q4

bcd

a

d

24,37cd±1,51
24,97d±0,24
25,00d±0,22
24,78b±0,29

23,23 ±1,05
22,37ab±1,11
21,10a±2,29
22,23a±0,88

20,80 ±1,10
24,77d±0,60
24,47d±0,86
23,34ab±1,80

24,70 ±1,00
24,67d±1,17
24,97d±0,66
24,78b±0,13

23,28±1,53
24,19±1,06
23,88±1,62

Keterangan : - Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama dari rata-rata nilai (b*)
dengan perlakuan waktu pematangan memberikan perbedaan pengaruh
yang sangat nyata (P ≤ 0,01).
- Superskrip yang berbeda dari rata-rata nilai (b*) dengan interaksi antara
penambahan lisozim dan waktu pematangan memberikan perbedaan
pengaruh yang sangat nyata (P ≤ 0,05).
Perlakuan penambahan lisozim
memperoleh nilai (b*) yang tinggi
daripada perlakuan tanpa penambahan
lisozim pada edible film. Hal ini
dipengaruhi oleh lisozim mempunyai
ikatan disulfida (S – S). Laju permeabilitas
uap air akan semakin tinggi dan proses
evaporasi air bebas akan lebih mudah,
sehingga kandungan lemak di dalam keju
bertambah dan pigmen karotenoid yang
terdapat di dalamnya menyebar secara
merata. Warna kuning pada keju
disebabkan oleh pigmen karotenoid.
Pernyataan di atas sesuai dengan pendapat
Warna kuning pada keju disebabkan
karena adanya globula lemak (Fox et al.,
2003).
Semakin lama pematangan maka
nilai rata-rata yang dihasilkan semakin
tinggi mulai dari 1 hari, 2 minggu, 4
minggu, sampai 8 minggu. Hal ini
dipengaruhi oleh kandungan lemak yang
semakin
tinggi
sesuai
dengan

bertambahnya waktu pematangan karena
terjadinya proses evaporasi air bebas.
Pigmen karotenoid yang terdapat pada
lemak keju dapat memberikan warna
kekuningan. Nilai (b*) pada keju akan
meningkat seiring dengan bertambahnya
waktu pemeraman (Pinho et al., 2004).
Interaksi
antara
perlakuan
penambahan lisozim putih telur dan waktu
pematangan
memberikan
perbedaan
pengaruh yang sangat nyata. Perlakuan
penambahan lisozim dapat meningkatkan
nilai (b*) daripada perlakuan tanpa
penambahan lisozim. Hal ini dipengaruhi
oleh lisozim yang bersifat hidrofilik,
sehingga dapat mengakibatkan molekul
antar penyusun film menjadi lemah dan
pori-pori yang terbentuk semakin lebar.
Air bebas yang menguap menyebabkan
kandungan lemak akan semakin meningkat
untuk mengisi ruang yang ditinggalkan
oleh air. Globula lemak tersebut berisi
pigmen karotenoid yang memberi warna

kuning pada keju, semakin lama waktu
pematangan maka warna kuning pada keju
akan semakin pekat karena penyebaran
pigmen karotenoidnya lebih sempurna.
Konsentrasi lisozim 0,5 % lebih stabil
daripada 1,0 % karena penggunaan lisozim
yang terlalu berlebihan dapat memudarkan
warna pada produk pangan dan aktivitas
enzim tidak bekerja secara maksimal.

Hasil uji BNT yang diperoleh yaitu
pematangan 2 minggu, 4 minggu, dan 8
minggu mempunyai perbedaan yang sama
karena penyebaran karotenoid semakin
bertambah seiring lama pematangan.
Pematangan 1 hari kandungan air di
dalamnya masih tinggi, sehingga warna
kekuningan tidak tampak secara jelas.

Mikrostruktur
Hasil penelitian mikrostruktur keju Gouda dapat dilihat pada Gambar 1. dibawah ini.

Gambar 1.
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P0Q4 (j)
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P

Mikrostruktur keju Gouda dengan perlakuan penambahan lisozim putih telur
dan perlakuan waktu pematangan yang berbeda dengan perbesaran 4000x.
Keterangan: Perlakuan tanpa penambahan lisozim (P0), penambahan lisozim 0,5 % (P1), dan
penambahan lisozim 1,0 % (P2) dengan waktu pematangan 1 hari (Q1), 2
minggu (Q2), 4 minggu (Q3), dan 8 minggu (Q4). Warna putih: Penyebaran
matriks protein. Warna hitam: rongga air karena terjadinya proses evaporasi

Analisis mikrostruktur mempunyai
peranan penting dalam pengendalian
kualitas produk susu. Mikrostruktur keju
merupakan susunan dari partikel-partikel
kasein yang bersama bergabung menjadi
kelompok
dan
rangkaian
untuk
membentuk keseluruhan matriks protein
yang memisahkan air, globula lemak, dan
mineral (Impoco et al., 2004). Keju Gouda
yang dilapisi dengan edible film tanpa
penambahan lisozim struktur proteinnya
lebih longgar daripada edible film dengan
penambahan lisozim. Hal ini dipengaruhi
oleh kemampuan lisozim dalam mengikat
protein, sehingga ikatan matriks protein
dengan mineral kalsium menjadi lemah.
Perbedaan antara perlakuan tanpa
penambahan lisozim putih telur dan
penambahan lisozim putih telur dengan
konsentrasi 0,5 % (P1) dan 1,0 % (P2) pada
edible film dipengaruhi oleh berkurangnya
kandungan air dalam keju, sehingga
menimbulkan rongga karena terjadinya
proses evaporasi air dan rongga tersebut
akan digantikan oleh globula lemak dan
matriks protein. Penambahan lisozim juga
membantu terjadinya proses proteolisis
yang menyebabkan ikatan matriks protein
dengan mineral kalsium menjadi lemah.
Semakin banyak penambahan lisozim
yang
diberikan,
maka
aktivitas
proteolisisnya akan semakin cepat dan
gambar mikrostruktur yang dihasilkan
banyak terlihat kandungan proteinnya.
Perlakuan waktu pematangan yang
berbeda juga menghasilkan gambar
mikrostruktur keju yang berbeda. Semakin
lama pematangan, maka kandungan air
semakin berkurang dan menyebabkan
ikatan antar matriks protein semakin kuat.
Buffa et al. (2001) menyatakan bahwa
proses pemeraman dapat menyebabkan
keju
mengalami
perubahan
yang

diakibatkan oleh menurunnya kadar air
dalam keju.
Interaksi
antara
penambahan
lisozim putih telur dan waktu pematangan
terdapat perbedaan terhadap gambar
mikrostruktur
yang
dihasilkan.
Penambahan lisozim pada keju dapat
membantu proses proteolisis, sehingga
struktur protein lebih jelas apabila
dibandingkan dengan perlakuan tanpa
penambahan lisozim. Ruang air yang
ditinggalkan akan terlihat jelas pada
struktur keju dan berbentuk seperti rongga,
serta matriks protein dan globula lemaknya
akan bertambah seiring lama waktu
pematangan.
Interaksi
penambahan
lisozim 1,0 % dan waktu pematangan 8
minggu (P2Q4) kandungan proteinnya
lebih kompak.
Struktur Mikroskopis
Perlakuan dengan penambahan
lisozim warna hijaunya lebih pekat, jelas,
rata, dan strukturnya lebih kompak. Warna
hijau menandakan adanya kandungan
protein,
sedangkan
warna
kuning
merupakan struktur permukaan keju
Gouda. Hasil penelitian yang diperoleh
menggambarkan bahwa semakin banyak
lisozim yang diberikan pada edible film,
maka kandungan protein yang terdapat di
dalam keju akan semakin banyak dan jelas
karena lisozim yang bersifat hidrofilik
dapat memperkuat ikatan molekul
penyusun film, sehingga terjadi proses
evaporasi yang mengakibatkan kandungan
air bebas semakin menurun. Adanya
proses evaporasi tersebut menyebabkan
penyebaran protein lebih merata dan ikatan
antar matriks protein lebih kuat.
Khosrowshahi et al. (2006) menyatakan
bahwa kadar air (air bebas) yang
terkandung dalam keju akan terus menurun
akibat terjadinya penguapan sejalan

Hasil penelitian struktur mikropkopis keju Gouda dapat dilihat pada Gambar 2.
dibawah ini.
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Gambar 2.

Struktur keju Gouda dilihat secara mikroskopis dengan perlakuan penambahan
lisozim putih telur dan perlakuan waktu pematangan yang berbeda dengan
perbesaran 100x.
Keterangan : perlakuan tanpa penambahan lisozim (P0), penambahan lisozim 0,5 % (P1), dan
penambahan lisozim 1,0 % (P2) dengan waktu pematangan 1 hari (Q1), 2
minggu (Q2), 4 minggu (Q3), dan 8 minggu (Q4). Warna hijau: Penyebaran
matriks protein. Warna kuning: struktur permukaan keju.
dengan peningkatan waktu pematangan.
Peningkatan aktivitas proteolisis
pada keju Gouda dapat menambah nilai
protein di dalam keju karena terjadinya
proses hidrolisis pada ikatan peptida (S –
S) yang berhubungan dengan air bebas,
sehingga
waktu
pematangan
akan
mengurangi kandungan air yang terdapat
di dalam keju. Pematangan 8 minggu pada
keju Gouda struktur protein yang terlihat
lebih pekat, kompak, dan merata dari pada
pematangan 1 hari, 2 minggu, dan 4

minggu. Pernyataan ini sesuai dengan
pendapat Marcellino et al. (1992), periode
pematangan 60 hari, permukaan keju
menjadi semakin kering dan terjadi
pengerasan kulit yang berwarna kuning tua
dan orange. Tingkat kekerasan yang
dihasilkan disebabkan oleh kadar air di
dalam keju Gouda semakin menurun
seiring dengan lama waktu pematangan.
Interaksi
antara
perlakuan
penambahan
lisozim
dan
waktu
pematangan pada struktur mikroskopis

memberikan hasil yang berbeda apabila
dilihat dari kandungan proteinnya.
Rendahnya kandungan air pada keju akan
terjadi penyebaran protein dan lemak
secara merata. Interaksi antara perlakuan
lisozim 0,5 % dan waktu pematangan 8
minggu (P1Q4) memberikan warna hijau
yang lebih pekat, jelas, rata, dan
strukturnya lebih kompak.
Perlakuan Terbaik
Perlakuan penambahan lisozim 0,5 % dan
pematangan 8 minggu mempunyai
karakteristik keju Gouda yang baik sesuai
dengan kualitas fisiknya, dengan rata-rata
nilai tekstur 17,77 mm/g/detik; nilai (L*)
60,77 %; (a*) 14,03 %; (b*) 24,37 %;
mikrostruktur (P2Q4) lebih kompak dan
rongga struktur keju tidak jelas; serta
struktur mikroskopis (P1Q4) lebih pekat
karena menyerap warna hijau (fastgreen),
jelas, rata, dan strukturnya lebih kompak.
KESIMPULAN
Perlakuan penambahan lisozim dan
waktu pematangan pada keju Gouda dapat
meningkatkan nilai kemerahan (a*) dan
kekuningan (b*), tetapi dapat menurunkan
nilai tekstur dan kecerahan (L*). Gambar
mikrostruktur dan struktur mikroskopis
mengalami peningkatan protein dan lemak
dengan adanya penambahan lisozim dan
lama waktu pematangan. Perlakuan terbaik
pada penelitian ini adalah penambahan
lisozim 0,5 % dengan pematangan 8
minggu.
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