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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latarbelakang 

Bremadalahmakanantradisionalhasilfermentasi yang 

dikenalsebagaimakanankhasoleh-olehkotaMadiun yang 

memilikikarakteristikberwarnaputih, tidaklembek, keringdanmudahhancur di mulut 

(Ariyanto, 2003). Bremdapatbermanfaatuntukkesehatankuit, 

sebagaimakanansuplemenalternatif, 

dapatmenghangatkanbadandanmeningkatkannafsumakan (Hapsari, 2004). 

Bahanbaku yang digunakan untukmembuatbrempadatadalahberasketanputih. 

Dalamsatu  kali proses produksi, para pengusahabrembiasanyamenggunakan 12kg 

berasketandanakandidapatkanbrempadatsebanyak2-2,4 kg. Hal 

iniakanmeningkatkanpermintaanterhadapbahanbaku, sedangkanpersediaantebatas, 

sehinggahargabahanbakusemakin lama 

akansemakinmahaldandenganbertambahnyapendudukkebutuhanakanserealiasebag

aienergiakanterusmeningkat.  

Menurut data BadanPusatStastistiktahun 2010, produksiberasketanputih di 

JawaTimurmenunjukkanadanyapenurunanangkadari 331.900 ton padaawaltahun 

2010 menjadi 304.664 ton di akhirtahun. Menurut (Hidayat, 2004) pada proses 

pembuatan brem menghasilkan rendemen sebesar 25 – 34%, sehingga diperlukan 

cara untuk meningkatkan jumlah rendemen agar kebutuhan terhadap bahan baku 

dapat ditekan. Untukmengatasimasalahtersebut, 

perludicarialternatifpembuatanbrempadatdenganpenambahanbahantambahanpanga

n, namunkualitas yang dihasilkantetaptinggi. 

Maltodesktrin merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang sangat 

potensial digunakan dalam pembuatan brem padat, karena 

maltodekstrinsangatbaikdigunakansebagaibahanpengisiuntukmeningkatkan volume 

dalamsistempangan. Umumnya, 

maltodekstrindigunakandalamcampuranbubukkering, makananringan, produk – 

produk roti, permen, keju, panganbeku, 
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dansaoskarenakemudahannyamembentukdispersikelarutancepat, 

higroskopisrendah, meningkatkan volume dansebagaipengikat. 

Menurut(Hui,1992)maltodekstrindapatdigunakanpadamakanankarenamemilikisifat – 

sifattertentu. Sifat – sifat yang dimilikimaltodekstrinantara lain 

maltodekstrinmengalami proses dispersi yang cepat, memiliki  dayalarut yang tinggi, 

mampumembentuk film, memilikisifathigroskopis yang rendah, 

mampumembentuk body, sifat browning rendah, 

mampumenghambatkristalisasidanmemilikidayaikat yang kuat.  

Produk brem padat  selama ini belum mengalami perkembangan yang 

berarti, baik dari rasa, bentuk maupun kemasan, sehingga pengembangan produk 

brem padat dirasakan perlu. Pengembangan roduk brem padat dapat dilakukan 

dengan membuat brem padat aneka rasa. Pembuatan brem aneka rasa dapat 

dilakukan dengan menambahkan flavor buah. Menurut (Hidayat, 2004) flavor adalah 

suatu zat atau komponen yang dapat memberikan rasa dan aroma tertentu pada 

bahan makanan. Flavor memiliki beberapa fungsi antara lain meningkatkan daya 

tarik produk pangan, menguatkan flavor awal yang lemah, menutupi karakter-

karakter yang tidak menyenangkan serta dapat meningkatkan nilai ekonomis dari 

produk (Tranggono, 1990). Buah yang dapat dijadikan flavor dari pembuatan brem 

yaitu jeruk manis, selain cita rasa yang manis jeruk juga memiliki aroma yang khas 

serta flaviur buah jeruk pada umumnya disukai banyak orang. Jeruk manis berkulit 

tebal kurang lebih 4mm, berbentuk bulat, pada kulit luar berwarna hijau sampai 

jingga atau orange, warna daging buah kuning-pucat sampai dengan kuning segar. 

Kandungan kimia jeruk manis adalah sukrosa 10,08%, asam sitrat 0,113%, vitamin 

C 52,49%, dan volume jus buah 37,00% (Soelarso, 1996). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang perlu dipecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pengaruh variasi penambahan kadar maltodesktrinterhadap rendemen dan total 

gula pada brem dengan flavour buah jeruk padat yang dihasilkan? 

 

1.3 TujuanPenelitian 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai maksimum respon rendemen 

dan total gula terhadap variasi penambahan maltodekstrin pada pembuatan 

brem padat. 

 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapatdiperoleh dari penelitian ini adalah: 

 Memberikan informasi lebih tentang pembuatan brem padat dengan 

penambahan maltodekstrin 

 Meningkatkan nilai ekonomis dari jeruk yang melimpah pada saat musim 

panen. 

 

1.5 Hipotesa 

Diduga dengan perlakuan penambahan maltodekstrin menggunakan metode 

respond surface akan menghasilkan rendemen, total gula, serta tekstur yang 

optimal. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Jeruk Manis 

Jeruk manis berasal dari India Timur Laut, Cina Selatan, Birma Utara, dan 

Cochin Cina (daerah sekitar Vietnam). Tumbuhan ini merupakan tanaman yang 

dapat tumbuh baik di daerah tropis dan subtropis. Di daerah subtropis, ditanam 

di dataran rendah sampai ketinggian 650 mdpl, sedangkan di daerah 

khatulistiwa dapat ditanam sampai ketinggian 200 mdpl. Temperatur optimal 

pertumbuhannya Antara 25-300C (Pracaya, 2000). 

Tanaman jeruk manis dapat mencapai ketinggian 3-10 m. Tangkai daun 0,5-

3,5 cm. Helaian daun berbentuk elips atau bulat telur memanjang, dengan ujung 

tumpul atau meruncing tumpul. Buah jeruk berbentuk bulat atau bulat rata dan 

memiliki kulit buah yang tebal (sekitar 0,3–0,5 cm), daging buah kuning, jingga 

atau kemerah-merahan. Daging buah terbagi-bagi atas 8-13 segmen yang 

mengelilingi sumbu buah. Biji jeruk berbentuk bulat telur dan berwarna putih 

atau putih keabuan (Soelarso,1996). 

Jeruk manis disebut juga sebagai jeruk peras mempunyai nama ilmiah Citrus 

sinensis L.Klasifikasi tanaman jeruk manis sebagai berikut :  

 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi : Spermatophyte (Menghasilkan biji) 

Divisi  : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas  : Magnoliopsida (Dikotil) 

Sub Kelas : Rosidae 

Ordo  : Sapindales  

Family : Rutaceae 

Genus : Citrus 

Spesies : Citrus sinensis L 
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Gambar 2.1 Tanaman Jeruk (Pracaya, 2010) 

 

2.1.1 Varietas Jeruk Manis 

Di Indonesia terdapat beberapa varietas jeruk manis yang telah 

beradaptasi baik di berbagai daerah, sering kali jeruk manis disebut pula 

dengan nama daerah asalnya, adapun varietas jeruk manis di indonesia 

diantaranya sebagai berikut:  

1. Jeruk Manis Pacitan  

Ciri khas jeruk pacitan adalah rasanya yang manis tanpa asam, 

kulitnya tipis dan lunak, berbentuk buahnya bulat ke samping, 

produktivitas buah mencapai 4 kuintal/ pohon/ tahun dan warna kuning 

pucat. Buah jeruk manis pacitan memiliki bentuk bulat dengan bagian atas 

hampir meruncing dan bagian bawah mendatar. Kulitnya lebih tebal 

dibandingkan dengan jeruk siam. Daging buahnya berwarna kuning atau 

merah orange, rasanya manis, kandungan air dalam dagingnya banyak 

dan buahnya sangat rapat satu sama lain. Jeruk varietas ini telah ditanam 

dipacitan sejak 1920-an yang didatangkan dari dusun Gobeg, desa Jetak, 

kecamatan Tulakan, kabupaten Pacitan.  

2. Jeruk Manis Sunkis Lau Kawar  

Jeruk manis varietas sunkis lau kawar dikembangkan dikecamatan 

simpang empat kabupaten Kari (Sumatera Utara). Jeruk ini ditandai 

dengan rasanya yang manis, kulit buah halus berbintik-bintik, bentuk buah 

bulat dan terdapat semacam pusar (udel) pada pantatnya, bewarna kuning 

kemerah-merahan atau orange, tekstur daging buah agak keras, 

kandungan airnya banyak dan rasanya manis.  
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3. Jeruk Manis Sunkis atau Washington Orange (WNO) 

Jeruk manis varietas ini sangat popular di pasar dunia. Ciri khas jeruk 

bentuknya kecil, bersifat parthenocarpi (tak berbiji), kulit buah yang masak 

bewarna kuning menarik dan hanya cocok ditanam di dataran tinggi. 

Didataran rendah buahnya tidak akan masak kuning dan rasanya menjadi 

campah.  

4. Jeruk Manis Medan  

Jeruk manis medan merupakan produk buah yang berasal dari 

Sumatera Utara. Jeruk medan memiliki nama ilmiah Citrus sinensis. Buah 

jeruknya berukuran sedang, tangkainya kuat. Bentuknya bulat, bulat 

lonjong atau bulat rata (papak) dengan bagian dasar, ujungnya bulat, 

bergaris tengah 4-12 cm. buahnya masak bewarna orange, kuning atau 

hijau kekuningan bebau sedikit harum, agak halus, tidak berbulu, kusam 

dan sedikit mengkilat. Kulit buahnya tebalnya 0,30-0,5 cm, dari tepi 

bewarna kuning atau orange tua dan makin ke dalam bewarna kekuningan 

sampai putih, berdaging dan kuat melekat pada dinding buah (Prahasta, 

2010). 

 

2.1.2 Komposisi Gizi Jeruk Manis 

Komposisi buah jeruk manis terdiri dari bermacam-macam, 

diantaranya air 70-92 % (tergantung kualitas buah), gula, asam organik, 

asam amino, vitamin, zat warna, mineral, dan lain-lain. Buah jeruk manis 

yang semakin tua, kandungan gulanya semakin bertambah, tetapi 

kandungan asamnya berkurang dan jika langsung terkena sinar matahari 

akan mengandung gula lebih banyak. Pada waktu masih muda banyak 

mengandung asam oksalat, tetapi akan berkurang pada waktu buah 

masak. Kandungan asam sitrat jeruk manis pada waktu muda cukup 

banyak, tetapi setelah buah masak semakin berkurang sampai dua per 

tiga bagian. Asam amino adalah persenyawaan yang dapat menjadi 

struktur protein, selama perkembangan buah, kandungan asam amino 

berubah-ubah secara kuantitatif dan kualitatif. Buah jeruk manis Valencia 

dan Washinton semakin tua kandungan prolinenya semakin tinggi. Selain 

itu kandungan carotenoid dapat memberikan warna kuning, orange, dan 
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merah diantaranya yaitu xanthophyll, violaxanthin, lycopene. Kandungan 

flavonoid terbagi menjadi dua yang tidak ada rasa disebut hesperidin 

sedangkan limonin menyebabkan rasa pahit pada sari buah jeruk manis 

(Pracaya, 2000).  

Pada umumnya buah jeruk merupakan sumber vitamin C yang 

berguna untuk kesehatan manusia. Sari buah jeruk mengandung 40-70 

mg vitamin C per 100 g bahan, tergantung jenisnya. Makin tua buah jeruk, 

biasanya makin berkurang kandungan vitamin C-nya tetapi buah jeruk 

manis yang lansung terkena sinar matahari akan mengandung lebih 

banyak vitamin C-nya. Vitamin C terdapat dalam sari buah, daging dan 

kulit, terutama pada lapisan terluar kulit buah (Astawan, 2008). Sebagai 

komoditas hortikultura, buah jeruk segar pada umumnya memiliki sifat 

mudah rusak karena mengandung banyak air dan setelah dipanen 

komoditas ini masih mengalami proses hidup, yaitu proses respirasi, 

transpirasi dan pematangan. Buah jeruk harus mendapatkan teknologi 

pascapanen yang tepat agar kesegaran sekaligus umur simpannya dapat 

bertahan lama (AKK, 1994). 

Tabel 2.1Komposisi Kimia dan Nilai Gizi Buah Jeruk per 100gr  

Nutrient Jumlah 

Kalori  44 Kal 

Protein 0,8 gr 

Lemak 0,20 gr 

Karbohidrat  11 gr 

Kalsium 19 mg 

Fosfor 16 mg 

Vitamin A 190,00 (SI) 

Vitamin B1 0,08 mg 

Vitamin C 49 mg 

Air 87,5 gr 

Sumber:Departemen Kesehatan RI (1999) 
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2.1.3 Flavour Jeruk 

Flavour adalah keseluruhan kesan (sensasi) yang diterima oleh indra 

manusia terutama oleh rasa dan bau pada saat makanan dan minuman 

dikonsumsi (Fardiaz, 2006). Tujuan penambahan flavour pada makanan 

antara lain : 

1. Meningkatkan daya tarik produk 

2. Menguatkan flavour awal yang lemah 

3. Menggantikan flavouryang hilang selama pengolahan 

4. Menutupi karakter-karakter yang tidak menyenangkan 

5. Meningkatkan nilai ekonomis produk 

Flavour buah jeruk sering digunakan sebagai bahan tambahan pada 

makanan. Hal ini dikarenakan buah jeruk memiliki flavoryang khas, 

sehingga banyak digemari oleh masyarakat. Penyusun utama dari 

flavorbuah jeruk yaitu senyawa flavonoids dan limonoids. Senyawa 

flavonoids yang ada pada jeruk adalah naringin, yang lebih memiliki rasa 

sepet hingga pahit. Sedangkan senyawa limonoids komponen utamanya 

adalah limonin yang mempunyai dasar rasa pahit (Setyabudi, 2011).  

Limonin adalah hidrokarbon yang diklasifikasikan dalam terpene siklik 

yang bisa diperoleh dari buah jeruk. Limonin memiliki banyak manfaat, 

selain berfungsi untuk campuran bahan makanan, bahan tambahan 

perasa, dan aroma tambahan limonin juga berguna untuk kesehatan yaitu 

melancarkan peredaran darah dan meredakan radang tenggorokan 

(Fillipson, 1998). Seperti senyawa aromatik lainnya, struktur dari limonin 

juga memiliki struktur cincin benzene yang berisi enam atom karbon, 

struktur limonin dapat dilihat pada gambar dibawah ini :  
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Gambar 2.2 Struktur Limonin (Prahasta, 2010) 

2.2 Brem Padat 

Brem merupakan produk hasil pengolahan lebih lanjut dari hasil fermentasi 

beras ketan, yaitu cairan tape yang dipanaskan sampai kental dan didinginkan 

sampai memadat. Brem memiliki rasa khas yaitu manis keasaman, tekstur 

padat, kering tidak lembek, warna putih kekuningan sampai kuning kecoklatan 

serta mudah hancur dimulut.Brem padat merupakan salah satu makanan hasil 

fermentasi yang banyak diusahakan di Jawa timur dan Jawa Tengah, 

khususnya di Caruban (Madiun) dan Wonogiri, Brem padat adalah makanan 

tradisional yang tebuat dari cairan hasil fermentasi tape beras ketan putih atau 

beras ketan hitam (Evyrosita, 1999).  

Brem padat merupakan makanan yang dibuat dari beras ketan, yaitu dari 

cairan tape yang dipanaskan sampai kental dan didinginkan sampai memadat. 

Brem padat memiliki rasa manis atau manis keasaman, tekstur padat, kering 

tidak lembek, warna putih kekuningan sampai kuning kecoklatan serta mudah 

hancur di mulut. Bentuk brem padat yang paling umum diperjualbelikan adalah 

bentuk persegi empat (kotak) atau bulat pipih (Astawan dan Wahyudi, 

1991).Hendri (2010), Brem padat merupakan makanan tradisional dari hasil 

pemekatan dan pengeringan cairan tapai ketan. Bahan baku yang umumnya 

digunakan dalam pembuatan brem padat adalah beras ketan putih. Brem 

berguna untuk meremajakan kulit, menghilangkan jerawat dari dalam. 

Brem padat adalah suatu produk hasil fermentasi dari ketan oleh khamir 

yang dikeraskan. Brem padat kaya akan kalori dan merupakan makanan khas 

yang mudah hancur saat dimakan. Kandungan brem padat terbanyak adalah 

gula, pati terlarut dan asam laktat. Brem padat yang ada di  pasaran adalah 

suatu produk pangan yang berwarna putih sampai kecoklatan dan mempunyai 

rasa manis keasaman yang dibuat dari pemasakan cairan tape ketan putih 

(Anonymous, 2013). Dalam SNI Nomor 0369- 90, brem padat didefinisikan 

sebagai makannan padat yang terbuat dari penguapan sari tape ketan dengan 

penambahan pati yang dapat larut (SNI, 1995). 

 Bentuk brem yang dikenal di pasaran : 

1. Bentuk pertama yang lebih dulu dikenal adalah makanan tradisional khas 

yang berasal dari kota Caruban ada dua penghasil yaitu: tepatnya Desa 
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Bancong Kecamatan Wonosari dan Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan, di 

sebelah timur Madiun, Jawa Timur, dikemas bebentuk lempengan putih 

kekuningan, rata-rata berukuran kurang lebih 15 cm x 5cm x 0,5 cm.  

2. Bentuk kedua makanan tradisional khas Wonogiri, Jawa Tengah, 

dikemas Bebentuk lempeng-lempeng berbentuk bulat pipih dengan 

diameter rata-rata 5cm dan ketebalan 0,3 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Brem Padat (Setyorini, 2003) 

2.2.1 Beras Ketan 

Menurut Steens (1988) beras ketan putih termasuk dalam tanaman yang 

memiliki taksonomi sebagai berikut :  

Divisio :Spermatophyta  

Kelas :Angiospermae 

Ordo :Graminales  

Famili :Graminea 

Genus :Oryza  

Spesis :Oryza sativa L. 

Varietas :Oryza sativa glutinosa 

Beras ketan memiliki kandungan amilopektin yang cukup tinggi, 

sehingga daya lekat pada beras ketan lebih baik dibanding dengan beras 

biasa yang digunakan sebagai makanan pokok orang Indonesia. Bagian 

utama karbohidrat dalam beras ketan adalah pati, yang dalam endosperm 

beras berbentuk polyhedral dengan ukuran 3-5µm, rasio antara kandungan 

amilosa dan amilopektin merupakan faktor utama penentu mutu rasa, 

kualitas makanan ataupun tekstur nasi dan kue yang berbahan baku beras. 
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Mulyandari (1992) menyatakan bahwa rasio amilosa dan amilopektin 

pada pati akan mempengaruhi daya kembang dari makanan yang 

dihasilkan, pati yang mengandung amilopektin tinggi cenderung 

menghasilkan produk yang rapuh, sedangkan amilosa dibutuhkan untuk 

menghasilkan produk dengan tekstur dan daya pecah yang baik. 

Tabel 2.2Komposisi Kandungan Beras Ketan per 100gr  

Nutrient Jumlah 

Air 12 gr 

Protein 6,7 gr 

Lemak 0,7 gr 

Karbohidrat  79,40 gr 

Kalsium 12 mg 

Fosfor 148 mg 

Besi 0,6 mg 

Vitamin B1 0,16 mg 

   

2.2.2 Ragi Tape 

Ragi tape merupakan inokulum campuran kapang, khamir dan bakteri. 

Mikroba dari golongan kapang antara lain Amylomyces rouxii, Mucoor sp 

dan Rhizpous sp. Golongan khamir Saccharomycopsis fibuligera, 

Saccharomycopsis malanga, Pichia burtonii, Saccharomyces cereviceae, 

Candida utilis dan bakteri Pediococcus sp serta Bacillus sp. Kedua kelomok 

mikroorganisme  tersebut bekerja sama dalam menghasilkan tape. Ragi 

yang mengandung mikroflora seperti kapang, khamir dan bakteri dapat 

berfungsi sebagai starter fermentasi yang juga kaya akan protein (Susanto 

dan Saneto, 1994). 

Menurut Sudarmadji dkk (1990) pada awal proses fermentasi, mikroba 

yang aktif berperan adalah kapang yang memecah pati menjadi gula, jika 

fermentasi dilanjutkan maka keaktifan kapang digantikan oleh khamir yang 

mampu mengurangi gula menjadi alkohol. Proses pemecahan karbohidrat 

menjadi gula pada pembuatan tape terjadi karena adanya enzim-enzim. 

Enzim-enzim tersebut antara lain α-amialse, β-amilase, isoamilase, 

maltase, amiloglukosidase dan lain-lain. 
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2.2.3 Fermentasi Beras Ketan 

Fermentasi adalah suatu reaksi oksidasi-reduksi di dalam sistem biologi 

yang menghasilkan energi, dimana sebagai donor dan septor elektron 

digunakan senyawa organik. Senyawa organik yang digunakan adalah 

karbohidrat dalam bentuk glukosa. Mikroba yang dapat berperan dalam 

fermentasi dapat diklasifikasikan dalam golongan bakteri, kapang, dan 

khamir (Sasmiti, 1996). Proses utama fermentasi dibagi menjadi dua tahap, 

tahap awal yaitu pemecahan pati menjadi gula-gula sederhana oleh enzim 

amylase dari jamur dan beberapa khamir, tahap selanjutnya pemecahan 

gula menjadi alkohol atau asam yang dilakukan oleh enzim yang terdapat di 

dalam khamir (Dwijosaputro, 1970). 

Karbohidrat yang difermentasi mula-mula akan mengalami pemecahan 

pati menjadi gula sederhana. Kapang akan menghasilkan enzim amilase 

yang akan mempercepat pemecahan pati menjadi gula sederhana 

(Kuswanto dan Sudarmadji, 1987). 

( C6H12O6) n + H2O   nC6H12O6 

                Pati    glukosa 

 

Selanjutnya bahan monosakarida (glukosa) pada kondisi anaerob 

melalui glikosis akan diubah menjadi asam piruvat.  

C6H12O6+ 2NAD + 2ADP + 2Pi          2CH3COOH + 2NADH +2ATP+H+ 

          Glukosa       Asam Piruvat 

 

CH3COOH = NADH + H+          C2H5OH + CO2 + NAD+ 

Asam Piruvat              Alkohol 

Proses fermentasi kemudian menghasilkan kandungan alkohol dan 

asam yang tinggi, sehingga mikroba starter terhambat perkembangannya. 

Asam dan alkohol selanjutnya dapat bereaksi membentuk senyawa ester 

yang merupakan senyawa pembentuk aroma. Tahapan berikutnya yaitu 

oksidasi alkohol menjadi asam asetat dan air oleh bakteri asam asetat, 

metanol yang dihasilkan dari penguraian glukosa akan dipecah oleh 

Acetobacter aceii menjadi asam asetat, asam piruvat dan asam laktat 

(Ferdiaz, 1996). 
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C2H5OH + O2  CH3COOH + H2O 

    Alkohol            Asam Asetat   Air 

Fermentasi pada bahan pangan berjalan karena mikroba melakukan 

metabolisme yang menghasilkan suatu zat atau produk yang dapat 

memberikan perubahan-perubahan pada bahan pangan baik perubahan 

fisik maupun perubahan secara kimia. 

 

2.2.4 Proses Pembuatan Brem 

Menurut Setyorini (2003), tahapan dalam pembuatan brem yaitu 

pencucian dan perendaman beras ketan, pengukusan, peragian dan 

fermentasi, pengepresan, pemekatan, pengadukan dan pencetakan. 

Tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :  

1. Pencucian dan Perendaman 

Pencucian bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang ada pada bahan 

baku, sedangkan perendaman berfungsi dalam hidrasi molekul pati 

sehingga memudahkan pada saat proses gelatinisasi (pengukusan). 

Menurut Setyorini (2003) perendaman dapat menyebabkan hidrasi pada 

granula pati, jumlah air yang terserap sebanyak 30%. 

2. Pengukusan 

Pengukusan berlangsung selama 30-60 menit terhitung saat uap air mulai 

terpenetrasi ke dalam bahan. Proses pengukusan berguna untuk 

mensterilkan bahan baku sehingga dapat mengontrol tahap fermentasi 

menjadi lebih baik. Pengukusan menyebabkan beras akan menyerap air 7-

12% dari berat awal pengukusan. 

Gelatinisasi adalah proses yang irreversible, apabila suspensi pati dlam air 

dipanaskan maka akan terjadi tiga tahapan pengembangan granula. Tahap 

pertama terjadi pada air dingin, granula pati akan menyerap air sebanyak 

25-30% dari beratnya. Tahap kedua terjadi saat pemanasan sampai suhu 

650C, selama fase ini terlihat perubahan granula dan sebagian besar 

molekul pati terlarut terlepas dari granula. Tahap ketiga terjadi pada suhu 

diatas 650C, pembengkakan granula pati yang luar biasa dan pada akhirnya 

granula pati akan pecah. 
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Pembengkakan pati terjadi akibat molekul-molekul amilosa secara fisik 

hanya dipertahankan oleh iktan hidrogen yang lemah, kenaikan suhu yang 

terjadi akan membuat iktan hidrogen tersebut semakin lemah. Keadaan ini 

kemudian memudahkan air bebas masuk kedalam molekul pati, 

menyebabkan ukuran partikel semakin membesar dan terjadi 

penggelembungan. 

3. Peragian dan Fermentasi 

Sebelum diberi ragi, ragi terlebih dahulu dihaluskan untuk mempermudah 

inokulasi (Harijono, 2000). Ragi yang diberikan sebanyak 0,5% dan 

ditaburkan pada beras ketan yang telah matang, lama  waktu fermentasi 

selama 7 hari. 

Proses utama fermentasi dibagi menjadi dua tahap, tahap awal yaitu 

pemecahan pati menjadi gula-gula sederhana oleh enzim amylase dari 

jamur dan beberapa khamir, tahap selanjutnya pemecahan gula menjadi 

alkohol atau asam yang dilakukan oleh enzim yang terdapat di dalam 

khamir (Dwijosaputro, 1970). Pada proses ini juga terjadi proses esterifikasi 

yaitu antara asam dan alkohol sehingga menghasilkan ester yang 

membentuk aroma khas tape. 

4. Pengepresan  dan Pemekatan 

Pengepresan dilakukan untuk mendapatkan air atau sari tape. 

Pengepresan dilakukan sampai tidak ada lagi air yang keluar dari beras 

ketan. 

Pemekatan bertujuan untuk mengurangi sebagian air yang ada, pemekatan 

ini dilakukan dengan pemanasan sampai didapatkan konsentrasi tertentu. 

Selama proses pemekatan berlangsung, terjadi reaksi maillard (reaksi 

antara gula reduksi dan asam-asam amino yang distimulasi dengan 

pemanasan) sehinggga semakin lama menimbulkan flavor khas pada bre. 

Proses pemekatan dilakukan pada suhu 980C sampai didapat adonan pekat 

yang diinginkan (Soesanto dan Saneto, 1994). 

5. Pengadukan 

Proses pengadukan yang kuat pada larutan pekat akan menghasilkan 

kristal-kristal kecil dengan tekstur halus, sehingga diperoleh kristal-kristal 

yang baik. Saat larutan mencapai titik jenuh maka kristal akan terbentuk 
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karena adanya tenaga yang menyebabkan bergabungnya komponen-

komponen terlarut membentuk inti kristal. 

6. Pencetakan 

Pencetakan dapat dilakukan dengan penuangan adonan pekat padata 

cetakan setebal 0,5-1cm, kemudian brem dibiarkan kering dan memadat 

(Soesasanto dan Saneto, 1994).  

 

2.3 Maltodekstrin 

Maltodekstrin merupakan salah satu hasil hidrolisa pati dengan 

menggunakan asam maupun enzim, yang terdiri dari campuran glukosa, 

maltosa, oligosakarida, dan dekstrin (Whitsler, 1997). Maltodekstrin 

mengandung unit α-D-glukosa yang sebagian besar terikat melalui ikatan 1,4 

glikosidik. Produk hasil enzimatis pati mempunyai karakteristik yaitu tidak 

higroskopis, meningkatkan viskositas produk, mempunyai daya rekat, dan ada 

yang dapat larut dalam air seperti laktosa (Primarini, 1995). 

Maltodekstrin pada dasarnya merupakan senyawa hasil hidrolisis pati yang 

tidak sempurna atau disebut hidrolisis parsial, yang terdiri dari campuran gula-

gula dalamm bentuk sederhana (monosakarida dan disakarida) dalam jumlah 

kecil, oligosakarida dengan rantai pendek dalam jumlah relatif tinggi serta 

sejumlah oligosakarida berantai panjang (Luthana, 2008).  

Maltodekstrin merupakan salah satu turunan pati yang dihasilkan dari proses 

hidrolisis parsial oleh enzim α-amilase yang memiliki nilai Dextrose Equivalent 

(DE) kurang dari 20. Maltodekstrin memiliki mouthfeel yang lembut dan mudah 

dicerna. Nilai DE (Dextrose Equivalent) hanya untuk memberi gambaran tentang 

kandungan gula pereduksi. Pada hidrolisis sempurna (pati seluruhnya 

dikonversikan menjadi dekstrosa) nilai DE-nya 100 , sedangkan pati yang sama  

sekali tidak terhidrolis nilai DE-nya 0. Nilai DE maltodekstrin berkisar antara 3-

20. Maltodekstrin dengan DE yang rendah bersifat non-higroskopis, DE yang 

rendah menunjukkan kecenderungan rendahnya penyerapan uap air. 

Maltodekstrin dengan DE tinggi cenderung menyerap air (Luthana, 2008). 

Perubahan pada nilai DE akan memberikan karakteristik yang berbeda-beda. 

Peningkatan nilai DE akan meningkatkan warna, sifat higroskopis, plastisitas, 
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rasa manis dan kelarutan (Kuntz, 1997). Rumus umum maltodekstrin adalah 

[(C6H10O5)nH2O)]. 

Struktur kimia maltodekstrin dapat dilihat pada Gambar 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Struktur Kimia Maltodekstrin (Anita, 2009) 

 

Matodekstrin dibuat dari hidrolisis pati oleh enzim. Enzim ini digunakan untuk 

memutus rantai ikatan α-(1,4)-D-glukosa yang terdapat pada pati (Anita, 2009). 

Maltodekstrin merupakan hidrolisis parsial, sehingga proses hidrolisisnya 

berhenti hanya  sampai likuifikasi. Pada tahap likuifikasi terjadi pemecahan α-

(1,4)-D-glikosidik oleh enzim  α-amilase pada bagian dalam rantai polisakarida 

sehingga dihasilkan glukosa, maltosa, maltodekstrin dan α-limit dekstrin. Enzim 
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α-amilse merupakan enzim yang menghidrolisis secara khas melalui bagian 

dalam dengan memproduksi oligosakarida dari konfigurasi alfa yang memutus 

ikatan α-(1,4)-D-glikosidik pada amilosa dan amilopektin. Ikatan α-(1,6)-D-

glikosidik tidak dapat diputus oleh α-amilase, tetapi dapat dibuat menjadi 

cabang-cabang yang lebih pendek. 

Maltodekstrin harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan yaitu susut 

pengeringan < 6%, sisa pemijaran < 0,5% dan pH antara 4-7. Maltodekstrin 

sangat banyak aplikasinya, seperti halnya pati, maltodekstrin merupakan bahan 

pengental sekaligus dapat sebagai emulsifier. Kelebihan maltodekstrin adalah 

bahan tersebut dapat dengan mudah melarut pada air dingin, kelebihan lainnya 

adalah maltodekstrin merupakan oligosakarida yang tergolong dalam prebiotik 

(Luthana, 2008). Aplikasinya penggunaan maltodekstrin contohnya pada 

minuman susu bubuk, minunan berenergi (energen) dan minuman prebiotik. 

Sifat-sifat yang dimiliki maltodekstrin antara lain mengalami memiliki sifat daya 

larut yang tinggi, memiliki sifat membentuk film, membentuk sifat higroskopis 

yang rendah, memiliki sifat browning yang rendah, dan memiliki daya ikat kuat.  

Aplikasi lain maltodekstrin pada produk pangan yaitu :  

 Makanan beku, maltodekstrin memiliki kemampuan mengikat air 

(water holding capacity dan berat molekul rendah sehingga dapat 

mempertahankan produk beku. 

 Makanan rendah kalori, penambahan maltodekstrin dalam jumlah 

besar tidak meningkatkan kemanisan produk seperti gula.  

 Produk rerotian, misalnya cake, muffin, dan biskuit, digunakan 

sebagai pengganti gula atau lemak(Gibson et. al., 2004)  

 Maltodekstrin merupakan salah satu jenis bahan pengganti lemak 

berbasis karbohidrat yang dapat diaplikasikan pada produk frozen 

dessert seperti es krim, yang berfungsi membentuk padatan, 

meningkatkan viskositas, tekstur, dan kekentalan (Dziedzic, 1984). 
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Adapun spesifikasi Maltodekstrin dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 2.3Spesifikasi Maltodekstrin 

Kriteria Spesifikasi  

Kenampakan Bubuk putih agak kekuningan 

Bau Bau seperti malt-dekstrin 

Rasa Kurang manis, hambar 

Kadar air 6% 

DE (Dextrose Equivalent ) 10 – 20% 

pH 4,5 – 6,5 

Sulfated ash 0,6% (maksimum) 

Total Plate Count (TPC) 1500/g 

Sumber: Gibson (2004) 

 

2.4 Analisa Permukaan respon 

Metode permukaan respon (Response Surface Methodology) adalah suatu 

kumpulan dari teknik-teknik statistika dan matematika yang berguna untuk 

menganalisis permasalahan tentang beberapa variabel bebas yang 

mempengaruhi variabel tak bebas dari respon, serta bertujuan 

mengoptimumkan respon.  Dengan demikian, metodologi permukaan respon 

dapat dipergunakan oleh peneliti untuk mencari suatu fungsi pendekatan yang 

cocok untuk meramalkan respon yang akan datang dan menentukan nilai-nilai 

variabel bebas yang mengoptimumkan respon yang telah dipelajari (Gasperz, 

1995). 

Metode permukaan respon bertujuan untuk membantu peneliti dalam 

melakukan improvisasi untuk mendapatkan hasil optimum secara tepat dan 

efisien. Setelah daerah percobaan ditemukan, model respon dengan tingkat 

ketepatan lebih tinggi dapat digunakan untuk mendapatkan nilai variabel 

sebenarnya yang akan menghasilkan respon optimum. Metode ini memberikan 

kemudahan dalam menentukan kondisi proses optimum baik pada sistem 

maupun pada jarak faktor yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang 

sangat memuaskan (Montgomery, 2002). 
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Pada dasarnya analisis permukaan respon adalah serupa dengan analisis 

regresi yaitu menggunakan prosedur pendugaan parameter fungsi respons 

berdasarkan kuadrat terkecil (Least Square Method). Perbedaanya dengan 

regresi linear adalah dalam analisis respon diperluas dengan menerapkan 

teknik-teknik metematik untuk menentukan titik-titik optimum agar dapat 

ditentukan respon yang optimum (maksimum atau minimum) (Montgomery, 

2001).Pada metodologi permukaan respon, variabel bebas didefinisikan sebagai 

X1, X2, ..., XK dan diasumsikan sebagai variabel kontinyu, sedangkan respon 

didefinisikan sebagai variabel tak bebas Y yang merupakan variabel acak 

(Montgomery, 2002). Pada kebanyakan permasalahan metode ini, hubungan 

matematika menggambarkan respon percobaan dan variabel-variabel bebas 

tidak diketahui, sehingga langkah pertama yang harus dilakukan adalah 

menentukan perkiraan yang sesuai untuk hubungan matematika tersebut. Jika 

hubungan matematika diketahui, maka dapat digunakan untuk menentukan 

kondisi operasi paling efisien (Garcia and Philips, 1995).Menurut Garsperz 

(1995), biasanya tahap awal dirumuskan model regresi polinomial dengan ordo 

yang rendah, misal berordo satu yang tidak lain merupakan model regresi linier, 

dengan persamaan berikut : 

Y = β0 -+ β1x1 + β2x2 + … + β0x-k + E 

Seringkali dalam kebanyakan masalah percobaan, tidak diketahui secara 

pasti dimana lokasi maksimum yang diharapkan berada.  Dengan demikian 

dapat terjadi bahwa dugaan awal tentang kondisi optimum dari sistem akan 

berbeda jauh dari kondisi optimum yang aktual.  Untuk membantu kondisi 

tersebut dapat digunakan prosedur dakian tercuram untuk mencari daerah 

respon maksimum dan mendapatkan titik-titik optimum. Percobaan dibangkitkan 

sepanjang lintasan dakian tercuram sampai tidak diperoleh lagi peningkatan 

respon yang diamati (Gasperz, 1995). 

Rancangan komposit pusat merupakan salah satu rancangan percobaan di 

dalam statistik. Pada metode permukaan respon, rancangan komposit pusat 

digunakan untuk membangun model (polinomial) suatu fungsi matematis dari 

variabel – variabel bebas(X1, X2, X3... Xn) terhadap respon (y) yang terbentuk 

(Montgomery, 2002).Suatu rancangan percobaan untuk membangun model 
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polinomial harus memiliki paling sedikit tiga taraf dari setiap faktor yang 

dicobakan agar parameter model dapat diduga. Pada Tabel disajikan beberapa 

parameter rancangan komposit pusat. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitiandilaksanakan di LaboratoriumTeknologi PengolahanPangan, 

Pilotplan, danLaboratoriumBiokimiaJurusanTeknologiHasilPertanian, 

FakultasTeknologiPertanian, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, pada 

bulan Juli 2016 sampai November 2016. 

 

3.2 AlatdanBahan 

Alat – alat yang digunakan dalam pembuatan brem buah adalah timbangan, 

baskom plastik, panci, kompor gas, pengaduk kayu, tampah, kain saring, 

mixer,dan loyang. 

Sedangkanuntukanalisishasilproduksimenggunakanalatseperti, TabungReaksi, 

Corong Kecil Pipet 1 ml dan 5 ml, Waterbath 1000C, SpektofotometerdanKuvet, 

Color ReaderTimbanganAnalitik, Penetrometer, Gelas Beaker, KertasWhatman. 

Bahan – bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan brem buah padat ini 

adalah beras ketan putih lokal(Oryza sativa var. glutinosa),ragi NKL (Na Kok 

Liong), buah jeruk manis, pereaksiAnthrone 0.1% dalam H2SO4 (asamsulfat) 

pekat, CaCO3 , Pb-asetat, Na-oxalate, danaquades. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan, penelitian utama 

yaitu optimasi penambahan maltodekstrin pada pembuatan brem berflavour 

buah jeruk menggunakan titik minimum 0% dan 0,6% sebagai titik maksimum. 

Proses optimasi dilakukan dengan rancangan Center Composite Design metode 

Respon Surface Methodology (RSM) menggunakan 3 center point dan 

menghasilkan 9 perlakuan percobaan setelah dioperasikan dengan 

menggunakan aplikasi Design Expert 7.1.5 selanjutnya masing-masing 

percobaan dilakukan analisa respon. Respon yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah total gula, rendemen, dan dayapatah. Data Hasil Analisa respon 

dapat dilihat pada Tabel 3.1. Hasilpenambahan maltodekstrin yang telah 
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dioptimasi kemudian akan dilanjutkan dengan analisa secara kimia dan fisik 

pada titik perlakuan paling optimum. 

Tabel 3.1 Rancangan Central Composite Design (CCD) menggunakan Respon 

Surface Methodology 

Standart Run Code Maltodekstrin 

(%) 

Rendemen 

(%) 

Total 

Gula (%) 

DayaPatah 

(kg/cm2) 

8 1 0,000 0,30    

4 2 0,500 0,45    

7 3 0,000 0,30    

9 4 0,000 0,30    

3 5 -0,500 0,15    

5 6 1,000 0,60    

6 7 1,000 0,60    

2 8 -1,000 0,00    

1 9 -1,000 0,00    

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan 2 tahapan yaitu penelitian 

pendahuluan dan penelitian utama. Penelitian pendahuluan bertujuan untuk 

menentukan dan mengetahui batasan variabel bebas dalam proses pembuatan 

brem yaitu proporsi sari buah yang digunakan serta titik tengah penambahan 

maltodekstrin. Proporsi sari buah yang didapatkan pada penelitian pendahuluan 

sebesar 25%. Penetapan nilai proporsi ini didasarkan pada tekstur brem yang 

padat, daya larut di dalam mulut yang menyerupai produk brem pada umumnya. 

Tabel 3.2 Penelitian Pendahuluan Penentuan Proporsi Sari Buah  

Lama Fermentasi (hari) Proporsi Sari Buah (%) 

7 

7 

7 

25 

33 

50 
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Pada penetapan titik tengah penambahan maltodekstrin didasarkan pada 

penelitian yang telah dilakukan oleh Finalika (2015) yaitu penambahan 

maltodekstrin sebanyak 0,3% pada pembutan menghasilkan produk yang baik. 

Berdasarkan nilai tersebut kemudian disusun percobaan untuk menentukan nilai 

tengah penambahan maltodekstrin dengan variasi 0,1%, 0,3%, dan 0,5%. 

Tabel 3.3 Penentuan Titik Tengah Kadar Maltodekstrin  

 

 

 

 

Hasil yang didapatkan dari penentuan nilai tengah penambahan 

maltodekstrin adalah penambahan dengan kadar 0,3%. Hal ini didasarkan pada 

produk brem yang dihasilkan memiliki rasa yang lebih baik, tekstur padat, dan 

memadat dalam waktu dua hari. 

Penelitian utama yang dilakukan adalah tahap optimasi menggunakan 

Respon Surface Methodology dengan program Design Expert 7.1.5. Pemilihan 

proses optimasi ini dikarenakan mampu mendapatkan titik optimum yang sesuai 

dengan kriteria yang di inginkan tanpa harus melakukan running penelitian yang 

lebih banyak. Kemudian pada tahap validasi, hasil optimum dilakukan untuk 

membuktikan apakah solusi titik optimum variabel bebas yang diberikan 

program Design Expertbenar-benar dapat memberikan hasil respon yang sesuai 

serta akan di analisa lanjutan dari proses optimum setelah dilakukan validasi. 

 

 

 

 

 

 

Proporsi Sari Buah (%) Maltodekstrin (%) 

25 

25 

25 

0,1 

0,3 

0,5 
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3.5 Analisa Data 

Analisa data dilakukan dengan program Design Expert 7.1.5 apabila nilai dari 

parameter mutu yang merupakan respon dalam penelitian telah didapat. Hasil 

pengamatan pada nilai respon masing-masing yang didapatkan pada perlakuan 

yang terdapat pada Tabel 3.1 dengan menggunakann metode RSM (Respone 

Surface Methodology) dan kemudian dilanjutkanpada tahap validasi sehingga 

dapat diketahui penambahan maltodekstrin dengan hasil perlakuan paling 

optimum. Validasi metode analisis merupakan suatu tindakan penilaian 

terhadap metode tertentu yang sesuai dan cepat untuk pengukuran sampel 

tertentu berdasarkan percobaan laboratorium untuk membuktikan bahwa 

metode tersebut memenuhi persyaratan penggunanya. Validasi dilakukan 

dengan cara membandingkan nilai respon hasil percobaan yang sebenarnya 

dengan nilai hasil perhitungan program Design Expert dengan nilai validasi 

dibawah 5%. Hasil yang optimal dan telah divalidasi selanjutnya dianalisa : 

1. Kadar Air (AOAC, 1995) 

2. Total Gula Metode Anthrone (AOAC, 1984) 

3. Rendemen (AOAC, 1995) 

4. Tekstur (Bramlage, 1983) 

5. Total Asam (AOAC, 1984) 

6. Laju Kelarutan 
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3.6 Diagram Alir 

3.6.1 Pembuatan Sari Jeruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1Diagram Alir Pembuatan Sari Jeruk 
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3.6.2 Pembuatan Tape Ketan 

 



26 
 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Pembuatan Tape Ketan 

 

3.6.3 Pembuatan Brem 

Pemeraman ( 270C – 300C, 6 hari ) 
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Ketan Kukus 

Inokula

si 

Pengukusan I (  ± 950C, 30 menit ) 

 

Pengaruan 
Air 

(800ml/1kg) 
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Gambar 3.3 Diagram Alir Pembuatan Brem 
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3.6.4 Diagram Alir penelitian Menggunakan Response Surface Metodology 

(RSM) dengan aplikasi Design Expert 7.1.5 

Aplikasi Design Expert 7.1.5 

Pembuatan Rancangan (desain) percobaan 

Perlakuan percobaan aktual 

Input data 

Pengolahan dan analisa data 

Pemberian solusi optimasi 

Verifikasi dengan eksperimentasi 

Data hasil verifikasi 

Interpretasi Data 

Gambar 3.4Diagram Alir Pengolahan Data Menggunakan Metode Response 

Surface Metodology (RSM) 
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BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Analisa Bahan Baku 

Bahan baku pada penelitian ini adalah beras ketan putih. Beras ketan putih 

difermentasi terlebih dahulu selama 7 hari kemudian diambil filtratnya untuk 

dijadikan bahan pembuatan brem. Analisa awal bahan baku dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui karakteristik kimia bahan baku awal sehingga dapat 

digunakan sebagai pembanding terhadap hasil akhir brem setelah proses. 

Analisa dilakukan pada filtrat tape ketan sebagai bahan baku utama pembuatan 

brem. Hasil analisa dapat dilihat pada Tabel 4.1 

 

Tabel 4.1 Komposisi Kimia Filtrat Tape Ketan  

Komponen 
Filtrat Tape Ketan 

Hasil Analisa  Literatur 

Kadar Air (%) 65,21 ± 0,25 62,56
a
 

Kadar Pati (%) 2,36 ± 0,019 0,817
a
 

Total Gula (%) 65,80 ± 0,002 63,48
a
 

Total Asam (%) 0,436 ± 0,007 0,493
a
 

Keterangan : 
a
 Setyorini (2003) 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kadar air filtrat tape ketan sebesar 65,21%. 

Kadar air dihasilkan dari proses fermentasi tape ketan, fermentasi yang tidak 

mengalami penghambatan menghasilkan air yang semakin banyak. Proses 

fermentasi juga dilakukan pada wadah tertutup sehingga air tiak mengalami 

penguapan. Sesuai Fardiaz (1996) molekul-molekul air merupakan hasil samping 

dari proses fermentasi. Menurut (Setyorini, 2003) kadar air yang ada pada filtrat 

tape ketan sebesar 62,56%, hal ini menunjukkan bahwa hasil analisa tidak jauh 

berbeda dengan yang ada pada literatur yang berarti proses fermentasi tape 

ketan berjalan baik dan dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan brem. 

Kadar pati menunjukkan sisa pati yang belum mengalami perubahan 

biokimiawi akibat aktifitas mikroba selama fermentasi. Pati dipecah menjadi 

molekul-molekul glukosa yang lebih sederhana sehingga menghasilkan rasa 

manis yang ada pada brem. Hasil analisa yang ada pada Tabel 4.1 menunjukkan 

nilai kadar pati sebesar 2,36% dan kadar pati pada literatur sebesar 0,817%. 

Perbedaan nilai kadar pati dapat disebabkan oleh jumlah ragi yang digunakan 
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untuk proses fermentasi ,sehingga dapat terjadi perbedaan. Menurut (Djajati dkk, 

2009) perbedaan varietas beras ketan yang digunakan, lama fermentasi dalam 

pembuatan tape ketan yang berbeda, dan perbedaan jumlah ragi saat inokulasi 

pada pembuatan tape ketan dapat mennyebabkan perbedaan komposisi kimia 

yang dihasilkan. 

Total gula hasil analisis filtrat tape ketan sebesar 65,80%, gula yang ada 

pada filtrat tape ketan inilah yang nantinya akan memadat dan menjadi 

komponen utama penyusun brem. Menurut (Hidayat dkk, 2004) sebagian besar 

komponen yang memadat pada brem adalah gula. Apabila dibandingkan dengan 

nilai total gula yang ada pada literatur, nilai total gula hasil analisa tidak terlalu 

jauh berbeda, sehingga filtrat tape yang dianalisa dapat digunakan sebagai 

bahan baku pembutan brem. Komponen selanjutnya yang dianalisa adalah total 

asam filtrat tape, kadar total asam yang terkandung pada filtrat tape ketan hasil 

analisa yaitu 0,436%. Nilai ini tidak jauh berbeda dengan nilai total asam yang 

terdapat pada literatur. Menurut (Widjajaseputra,1998) selama fermentasi tape 

berlangsung penguraian  pati menjadi gula-gula sederhana oleh kapang, 

kemudian gula-gula yang terbentuk sebagian akan diubah menjadi alkohol oleh 

khamir, selanjutnya sebagian alkohol yang terbentuk diubah menajdi asam 

organik, yang menjadikan produk brem padat yang dihasilkan dari pengolahan 

cairan tape ini akan memiliki rasa manis, berbau alkohol dan sedikit masam. 

Bahan baku tambahan dalam proses pembuatan brem pada penelitian ini 

adalah sari buah jeruk manis. Jeruk manis yang ditambahkan bertujuan 

memberikan flavour alami pada brem sehingga memiliki nilai tambah. 

Karaktersitik kimia sari buah jeruk yang dapat berpengaruh pada proses 

pembuatan brem adalah total gula dan tingkat keasamannya. Menurut (Salunkhe 

and Kadam, 1995) Kadar total gula yang ada pada jeruk manis adalah 7,88% 

serta total asam 6,528%. Rasa brem yang manis dan keasaman menjadi tolok 

ukur dari komposisi kimia sari buah jeruk yang perlu diperhatikan dalam proses 

pembuatan jeruk dengan flavour buah. 
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4.2 Optimasi Penambahan Maltodekstrin Pada Brem Padat Flavour Jeruk 

Optimasi merupakan suatu metode untuk mencapai hasil terbaik dari suatu 

rancangan percobaan tertentu. Metode ini merupakan metode statistik modern 

yang digunakan untuk mendesain suatu percobaan agar dapat mencapai tujuan 

eksperimental yang diinginkan dengan menggunakan biaya seminimal mungkin 

(Arteaga et al., 1996). Metode yang digunakan untuk proses optimasi 

penambahan maltodekstrin pada penelitian ini adalah metode Response Surface 

Metodology (RSM) karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling 

efektif untuk digunakan dalam optimasi dan monitoring proses pengolahan 

makanan (Wangtueai and Noomhorm, 2009). Sehingga proses optimasi 

dilakukan dengan rancangan Center Composite Design dengan metode 

Response Surface Metodology (RSM). 

Metode yang digunakan untuk menemukan titik optimal penambahan 

maltodesktrin adalah Respone Surface Methode-One Faktor. Faktor yang 

digunakan adalah penambahan kadar maltodekstrin dengan 3 respon yang 

mempengaruhi penentuan titik optimum yaitu rendemen, total gula dan daya 

patah. Proses penambahan maltodekstrin pada penelitian ini mempunyai tujuan 

utama yakni untuk meningkatkan rendemen brem. Sebelum penelitian berjalan 

telah dilakukan penelitian pendahuluan untuk menentukan titik maksimum dan 

titik minimum kadar penambahan maltodekstrin yang dilakukan dengan 

menentukan titik tengah terlebih dahulu yaitu sebesar 0,3%. Selanjutnya dapat 

ditentukan titik minimum dan titik maksimum penambahan kadar maltodekstrin 

sebesar 0% dan 0,6%.  

Data hasil analisis respon penambahan kadar maltodekstrin dapat dilihat 

pada Tabel 4.2. Data tersebut digunakan dalam analisis statistik untuk 

mengoptimasi kadar penambahan maltodesktrin yang dibutuhkan pada proses 

pembuatan brem padat. Tahapan proses input data pada program Design Expert 

DX 7.1.5 masing-masing respon penambahan kadar maltodekstrin dapat dilihat 

pada lampiran 2. Prediksi model persamaan untuk setiap respon yang akan 

dianalisis secara statistik yang sesuai diperoleh dengan bantuan program Design 

Expert DX 7.1.5. 
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Tabel 4.2 Hasil Analisis Respon Penambahan Maltodekstrin Pada Pembuatan 

Brem Padat 

Std Run 
Variabel 

Kode 

Variabel 
Bebas Rendemen 

(%) 

Total Gula 

(%) 

Daya 
Patah 

(kg/cm
2
) 

Maltodekstrin 
(%) 

8 1 0,000 0,00 21,35 66,79 8,20 

4 2 0,500 0,00 23,90 67,60 9,50 
7 3 0,000 0,15 25,96 70,00 11,25 
9 4 0,000 0,30 28,50 71,09 22,10 

3 5 -0,500 0,30 31,07 71,75 24,10 
5 6 1,000 0,30 31,53 71,88 19,60 
6 7 1,000 0,45 34,33 73,50 26,20 

2 8 -1,000 0,60 36,00 81,13 43,79 
1 9 -1,000 0,60 36,16 85,03 45,00 

 

4.3 Analisa Permukaan Respon 

4.3.3 Analisa Rendemen 

4.3.3.1 Evaluasi Model Respon 

Berdasarkan data yang didapatkan perlakuan aktual terhadap respon 

rendemen, data yang didapat berkisar antara 21,35% hingga 36,16% sehingga 

rasio dari nilai maksimum ke nilai minimum adalah 1,69368 (Lampiran 2). 

Respon rendemen tidak diperlukan adanya transformasi karena jika rasio kurang 

dari 10 transformasi tidak akan memberikan dampak yang signifikan.  

a. Pemilihan Model Berdasarkan Jumlah Kuadrat Dari Urutan Model 

(Sequential Model Sum of Squares). 

Data hasil pemilihan model berdasarkan analisa jumlah kuadrat untuk 

respon rendemen disajikan pada Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 Hasil Pemilihan Model Uraian Jumlah Kuadrat Respon Rendemen 

Source 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 
Square 

F Value 
p-value 

Prob > F 
Statement 

Mean vs Total 8028,16 1 8028,16    
Linier vs Mean 214,87 1 214,87 127,92 <0,0001 Suggested 

Quadratic vs 
Linier 

1,96 1 1,96 1,20 0,3152 
 

Cubic vs 

Quadratic 
1,20 1 1,20 0,70 0,4418 

 

Residual  8,60 5 1,72    
Total  8254,78 9 917,20    

 

Hasil pemilihan model berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model  

“Sequential model Sum of Squares” didasarkan pada nilai tertinggi derajat 

polinomial dengan syarat model diterima apabila nilai P (P value) <0,05 yang 
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menunjukkan bahwa model berpengaruh nyata terhadap respon. Zhao et al. 

(2011) menyebutkan bahwa p-value merupakan alat untuk mengetahui 

kesesuaian model, semakin kecil p-value semakin signifikan model tersebut. Dari 

Analisis “Sequential model Sum of Squares” pada Tabel 4.3 menunjukkan 

beberapa kemungkinan model yang dapat dipilih untuk menunjukkan pengaruh 

penambahan maltodekstrin pada pembuatan brem. Hasil analisis pada tabel 

tersebut adalah desain model linier sebagai model yang terpilih (Suggested). 

Model linier yang memiliki nilai F paling tinggi diantara model lain yaitu 

sebesar 127,92 dan memiliki nilai P kurang dari 5% yaitu sebesar 0,0001. Nilai P 

yang lebih kecil dari 5% (nilai p pada program telah diatur <5%) menunjukkan 

bahwa peluang kesalahan pada model linier akan lebih kecil dan memiliki 

pengaruh nyata terhadap respon rendemen, yang berarti semakin banyak 

penambahan maltodekstrin yang diberikan maka nilai respon rendemen akan 

mengalami peningkatan, sehingga model ini dianggap model terbaik dan 

disarankan oleh program (suggested). Hal ini dikarenakan maltodekstrin 

merupakan bahan tambahan pangan berbentuk seperti tepung sehingga akan 

dapat meningkatkan total padatan pada sistem pangan. Sesuai dengan (Master, 

1979 dalam Siska 2015) maltodekstrin merupakan bahan yang ditambahkan 

pada proses pengolahan pangan untuk meningkatkan jumlah total padatan, 

memperbesar volume, dan mencegah kerusakan bahan akibat panas. 

Apabila model linier dibandingkan dengan model lain seperti kuadratik 

(quadratic vs linier) dan kubik (cubic vs quadratic), baik pada model kuadratik 

maupun kubik memiliki nilai P yang lebih besar dari 5% yaitu berturut- turut 

sebesar 0,3152 (31,52%) dan 0,4418 (44,18%) yang menjelaskan bahwa 

peluang kesalahan model akan lebih besar dan dapat menyebabkan model tidak 

akan berpengaruh nyata terhadap respon sehingga model tersebut tidak 

disarankan oleh program. 

b. Pemilihan Model Berdasarkan Ringkasan Model Statistik (Summary of 

Statistic) 

Pemilihan Model Summary Statistic merupakan analisa perhitungan 

kesimpulan dari perhitungan sebelumnya. Montgomerry (2001), menyatakan 

bahwa penentuan model yang terbaik difokuskan pada nilai adjusted R2 dan 

predicted  R2 yang maksimal. Selain itu, pemilihan model juga difokuskan pada 

nilai PRESS (Prediction Residue Error Sum of Squares) yang paling minimal 
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(Draper and Smith, 1998). Hasil pemilihan model berdasarkan ringkasan model 

statistik untuk respon rendemen dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4 Hasil Pemilihan Model Berdasarkan Ringkasan Statistik Untuk Respon 

                Rendemen 

Source Std. Dev 
R-

Squared 

Adjusted 
R-

Squared 

Predicted 
R-

Squared 
PRESS Statement 

Linier 1,30 0,9481 0,9407 0,9140 19,48 Suggested 

Quadratic 1,28 0,9568 0,9424 0,8987 22,95  
Cubic 1,31 0,9621 0,9393 0,9024 22,12  

 

Parameter statistik yang digunakan untuk memilih model yang tepat adalah 

model yang memiliki standar deviasi dan PRESS terendah. Nilai standar deviasi 

menunjukkan tingkat keragaman data yang rendah sedangkan PRESS 

menunjukkan prediksi kesalahan jumlah kuadrat. Dari Tabel 4.4 dapat diketahui 

bahwa standar deviasi terkecil dimiliki oleh model kuadratik (1,28) akan tetapi 

juga memiliki nilai PRESS tertinggi (22,95). Pola kuadratik merupakan pola yang 

nilai variabel terikatnya akan terus naik hingga titik optimum dan turun setelah 

mencapai titik optimumnya secara parabola. Berdasarkan pola tersebut dapat 

dipahami bahwa model kuadratik tidak cocok untuk menggambarkan pengaruh 

penambahan maltodesktrin pada pembuatan brem yang dilakukan pada 

penelitian ini dan program lebih menyarakan menggunakan model linier.  

Apabila dibandingkan dengan model lain, model linier mempunyai nilai 

Predicted R-Square tertinggi sebesar 0,9140, kuadratik 0,8987 dan kubik 0,9024. 

Kolom PRESS menunjukkan model linier mempunyai nilai lebih lebih kecil yaitu 

19,48 dibandingkan dengan model kuadratik 22,95 dan kubik 22,12. Hal ini 

menjelaskan bahwa model linier akan memberikan hubungan yang lebih kuat 

antara variabel bebas dengan variabel terikat dan memberikan tingkat kesalahan 

data yang semakin kecil. Berdasarkan perhitungan data tersebut model Linier 

disarankan program Design Expert 7.1.5.   

 

4.3.3.2 Analisa Ragam dari Permukaan Respon 

Hasil analisa ragam (ANOVA) respon rendemen ditinjau berdasarkan nilai 

p-value dan ketidaksesuaian (lack of fit). Hasil analisa ragam pada respon 

rendemen dapat dilihat pada Tabel berikut : 
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Tabel 4.5 Hasil Analisa Ragam (ANOVA) pada Respon Rendemen Model Linier  

Source 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F 
Value 

p-value 
Prob > F 

Statement 

Model 214,87 1 214,87 127,92 < 0,0001 Significant  

A-
Maltodekstrin 

214,87 1 214,87 127,92 < 0,0001  

Residual  11,76 7 1,68    

Lack of Fit 3,16 3 1,05 0,49 0,7077 
Not 

Significant  
Pure Error 8,60 4 2,15    

Cor Total  226,62 8     
 

 

Tabel 4.5 menunjukan bahwa hasil analisa ragam (ANOVA) variabel 

penambahan maltodekstrin  pada model Linier memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap respon rendemen. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai P 

kurang dari 5% (p < 0,05) yaitu <0,0001 (0,01%), dengan demikian model linier 

telah sesuai dalam  menunjukkan pola nilai respon rendemen. Kolom nilai lack of 

fit (ketidaksesuaian model) menunjukan model linier memiliki nilai sebesar 

0,7077 (70,77%) yang berpengaruh tidak nyata (tidak signifikan) pada respon 

rendemen karena nilai P lebih besar dari 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa 

model sesuai dengan  seluruh rancangan. Menurut Gasperz (1995), kriteria 

utama ketepatan model adalah berdasarkan pengujian ketidaktepatan model 

(lack of fit test). Hal ini karena suatu model dianggap tepat jika diuji 

ketidaktepatan model bersifat tidak nyata (insignificant) secara statistik dan 

dianggap tidak tepat untuk menjelaskan suatu permasalahan dari suatu analisis 

yang dikaji jika ketidaktepatan dari model bersifat nyata (significant) secara 

statistik. 

Hasil analisa ragam pada respon rendemen dengan penggunaan model 

linier menghasilkan sebuah persamaan data yang diberikan oleh progam Design 

Expert 7.1.5. Persamaan aktual dari model yang terpilih terhadap respon 

rendemen adalah sebagai berikut : 

Y = (22,95667 + 23,03333 * X)2 

 Dimana :  X = Maltodekstrin 

 Y = Rendemen (%) 

Pesamaan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui nilai respon rendemen 

terhadap faktor  maltodekstrin yang ditambahkan. 
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4.3.3.3 Normal Plot residual dan Pengaruh Penambahan Kadar 

Maltodekstrinm Terhadap Respon Rendemen 

Berdasarkan pemilihan model untuk respon rendemen yang telah dilakukan 

dapat diketahui bahwa model yang disarankan oleh program Dsign Expert 7.1.5 

yaitu model linier. Sehingga perlu diketahui apakah model linier dapat 

memberikan pengaruh signifikan atau tidak terhadap respon rendemen. Plot 

residual pada respon rendemen yang didapatkan dapat dilihat pada kurva 

Normal Plot Residual  pada Gambar 4.1 dibawah ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kurva Normal Plot of Residuals Terhadap Respon Rendemen 

 

Berdasarkan Gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa kenormalan model 

yang baik. Hal ini dikarenakan sebagian besar titik residual berada di sepanjang 

garis tengah. Titik-titik data yang semakin mendekati garis kenormalan 

menunjukkan data menyebar normal, yang berati hasil aktual akan mendekati 

hasil yang diprediksikan oleh program (Kumari et al., 2008). Hal ini sesuai 

dengan kriteria kurva Normal Plot of Residuals sehingga kenormalan model 

terpenuhi. Kurva Normal Plot of Residuals dari model tersebut diperoleh dari 

progam Design Expert 7.1.5  
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Pengaruh penambahan maltodekstrin terhadap respon rendemen dapat 

dilihat pada Gambar 4.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Grafik Respon Rendemen Terhadap Penambahan Kadar 

Maltodekstrin pada Design Expert 7.1.5 
 

Gambar 4.2 menunjukkan adanya tren peningkatan yang dimulai dari 

penambahan kadar maltodekstrin sebesar 0,15% hingga 0,60% dimana 

rendemen berbanding lurus dengan besarnya maltodekstrin yang ditambahkan. 

Grafik respon rendemen menunjukkan bahwa penambahan kadar maltodekstrin 

berpengaruh terhadap peningkatan jumlah rendemen yang dihasilkan. Dapat 

disimpulkan bahwa semakin banyak kadar maltodekstrin yang ditambahkan 

maka rendemen yang dihasilkan akan semakin meningkat.  Hal tersebut 

dikarenakan maltodekstrin berfungsi sebagai bahan pengisi (filler) yang dapat 

meningkatkan  jumlah total padatan, sehingga pada brem yang ditambahkan 

kadar maltodekstrin dengan jumlah yang banyak maka rendemen yang 

dihasilkan akan bertambah, dikarenakan total padatan yang akan bertambah 

seiring banyaknya maltodekstrin yang ditambahkan. Menurut (Master, 1979 

dalam Siska 2015) Maltodekstrin merupakan bahan yang ditambahkan pada 

proses pengolahan pengan untuk melapisi komponen-komponen flavor, 
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meningkatkan jumlah total padatan, memperbesar volume, mempercepat proses 

pengeringan dan mencegah kerusakan bahan akibat panas.  

 

4.3.4 Analisa Total Gula 

4.3.4.1 Evaluasi Model Respon 

Berdasarkan data hasil perlakuan aktual terhadap respon total gula, data 

yang dihasilkan berkisar antara 66,79% hingga 85,03% sehingga rasio dari nilai 

maksimum ke nilai minimum adalah 1.27309 (Lampiran). Respon total gula tidak 

diperlukan adanya transformasi karena jika rasio kurang dari 10 transformasi 

tidak akan memberikan dampak yang signifikan. 

a. Pemilihan Model Berdasarkan Jumlah Kuadrat Dari Urutan Model 

(Sequential Model Sum of Squares). 

Data hasil pemilihan model berdasarkan analisa jumlah kuadrat untuk 

respon total gula  disajikan pada Tabel 4.6. 

 

Tabel 4.6 Hasil Pemilihan Model Uraian Jumlah Kuadrat Respon Total Gula 

Source 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 
Square 

F Value 

p-value 

Prob > 
F 

Statement 

Mean vs Total 48219,77 1 48219,77    
Linear vs Mean 249,69 1 249,69 39,52 0.0004  

Quadratic vs 
Linear 

26,43 1 26,43 8,92 0,0245 Suggested 

Cubic vs 

Quadratic 
8,77 1 8,77 4,86 0,0786 

 

Residual  9,02 5 1,80    
Total  48513,68 9 5390,41    

 

Penentuan model didasarkan pada nilai P kurang dari 5%. Tabel 4.6 

menunjukkan hasil pemilihan model berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan 

model (Sequential Model Sum of Squares) diantara model linier, kuadratik dan 

kubik menunjukkan model Quadratic disarankan (suggested) oleh progam 

Design Expert DX 7.1.5. Hal ini disebabkan pada model quadratic vs linier, nilai P 

(p-value) yang dihasilkan sebesar 0,0245 (2,45%) lebih kecil dari 0,05 (5%) yang 

berarti model quadratic memiliki pengaruh yang nyata (signifikan) terhadap 

respon. Respon total gula akan semakin tinggi nilainya seiring banyaknya 

maltodekstrin yang ditambahkan, hal ini disebabkan karena maltodekstrin 

merupakan senyawa turunan hidrolisis pati sehingga dapat meningkatkan respon 

total gula. Menurut (Whitsler and Miller, 1997) maltodekstrin merupakan senyawa 
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hidrolisis pati yang tidak sempurna, terdiri dari campuran gula-gula dalam bentuk 

sederhana (mono dan disakarida) dalam jumlah kecil, oligosakarida dengan 

rantai pendek dalam jumlah relatif tinggi serta sejumlah kecil oligosakarida 

berantai panjang sehingga dapat meningkatkan nilai total gula bahan pangan.  

Jika dibandingkan dengan model cubic vs quadratic yang memiliki nilai P 

sebesar 0,0786 (7,86%) tidak dapat digunakan sebagai model yang sesuai 

karena nilai P yang dimiliki lebih besar dari 5%. Model linier memiliki nilai P 

sebesar 0,0004 (0,04%) lebih kecil dari 5%, walaupun memiliki nilai P yang lebih 

kecil dari 5%, penentuan model juga didasari pada nilai adjusted R-square,  

predicted. R-square dan nilai PRESS dimana dalam hal ini model linier memiliki 

nilai-nilai yang sesuai dengan kriteria bila dibandingkan dengan model quadratic 

ataupun cubic . 

b. Pemilihan Model Berdasarkan Ringkasan Model Statistik (Summary of 

Statistic) 

Hasil pemilihan model berdasarkan ringkasan model statistik untuk respon 

total gula dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

 

Tabel 4.7 Hasil Pemilihan Model Berdasarkan Ringkasan Statistik Untuk Respon 

Total Gula 

Source 
Std. 
Dev 

R-
Squared 

Adjusted 
R-

Squared 

Predicted 
R-Squared 

PRESS Statement 

Linear 2,51 0.8495 0.8280 0.7222 81,66  
Quadratic 1.72 0.9395 0.9193 0.8458 45,33 Suggested 

Cubic 1.34 0.9693 0.9509 0,8770 36,15  
 

Berdasarkan hasil analisis pemilihan model yang ditinjau dari ringkasan 

model untuk respon total gula pada Tabel 4.7, nilai standar deviasi pada model 

linier (2,51) lebih besar dibandingkan dengan model quadratic (1,72) dan masih 

lebih tinggi dari cubic (1,34). Pada model cubic di perhitungan sebelumnya 

memiliki p-value yang lebih  tinggi dari 5%, sehingga model tidak disarankan 

karena tidak berpengaruh nyata terhadap respon. Hal ini menjelaskan bahwa 

model quadratic dipilih dan memungkinkan memberikan tingkat keseragaman 

yang lebih tinggi. Dilihat dari nilai adjusted dan predicted R-square, pada model 

quadratic lebih besar bila dibandingkan dengan model linier yang menjelaskan 

bahwa model quadratic akan memberikan hubungan yang lebih kuat antara 

variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai PRESS pada model quadratic lebih 

kecil dibandingkan model linier. Hal ini menunjukkan bahwa model quadratic 
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akan memberikan tingkat kesalahan data yang kecil. Model yang tepat untuk 

menganalisa respon total gula akibat pengaruh penambahan kadar maltodekstrin 

pada pembuatan brem yang telah disarankan oleh program Design Expert 7.1.5 

adalah model quadratic. 

 

4.3.4.2 Analisa Ragam dari Permukaan Respon 

Analisa ragam dari permukaan respon total gula dengan model quadratic 

dapat dilihat pada Tabel 4.8. Tabel 4.8 menunjukan bahwa penambahan 

maltodekstrin berpengaruh nyata terhadap total gula dimana nilai P-value adalah 

0.0002 (0,02%) kurang dari 0,05 (P<5%). Kolom lack of fit (ketidak sesuaian 

model) memiliki nilai sebesar 0,2173 (21,73%) lebih besar dari 0,05 (P>5%), hal 

tersebut menunjukan ketidaksesuaian model tidak signifikan. Hal ini menjelaskan 

bahwa model tersebut telah sesuai dengan respon total gula. Hasil analisa ragam 

(ANOVA) respon total gula berpengaruh nyata terhadap kadar maltodekstrin 

yang ditambahkan pada brem padat.  

 

Tabel 4.8 Hasil Analisa Ragam (ANOVA) pada Respon Total Gula Model 
Kuadratik 

Source 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F 
Value 

p-value 
Prob > F 

Statement 

Model 276,12 2 138,06 46,57 0,0002 significant 

A-
Maltodekstrin 

249,69 1 249,69 84,22 <0,0001  

A
2
 26,43 1 26,43 8,92 0,0245  

Residual  17,79 6 2,96    
Lack of Fit 9,50 2 4,75 2,29 0,2173 not significant  
Pure Error 8,29 4 2,07    

Cor Total  293,91 8     

 

Hasil analisa ragam respon kadar glukomanan model quadratic, 

menghasilkan sebuah persamaan model dalam pengolahan data yang diberikan 

oleh progam Design Expert 7.1.5. Persamaan aktual dari model yang terpilih 

terhadap respon total gula adalah sebagai berikut : 

Y = 67,62511 - 0.20148X + 41,71852X
2
 

Dimana :  X = Maltodekstrin 

 Y = Total Gula (%) 

Persamaan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui nilai respon kadar 

glukomanan seiring dengan pertambahan waktu penggilingan.  
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4.3.4.3 Normal Plot residual dan Pengaruh Penambahan Kadar 

Maltodekstrin Terhadap Respon Total Gula 

Tingkat kenormalan model terpilih pada respon total gula dapat dilihat pada 

kurva Normal Plot of Residuals yang terdapat pada Gambar 4.3. Kurva Normal 

Plot of Residuals didapat dari progam Design Expert 7.1.5 yang akan 

memberikan informasi tentang apakah model quadratic dari respon total gula 

signifikan atau tidak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Kurva Normal Plot of Residuals Terhadap Respon  
Total Gula 

 

Gambar 4.3 menunjukan total gula memiliki kenormalan model yang baik. 

Rata-rata titik residual berada di sekitar garis, sehingga kenormalan model yang 

digunakan terpenuhi. 

Program Design Expert DX 7.1.5 menghasilkan sebuah grafik antara 

respon total gula terhadap kadar maltodekstrin yang ditambahkan. Gambar 4.4 

menunjukkan adanya tren kenaikan dimulai dari penambahan maltodekstrin 

sebesar 0,3% hingga 0,6%. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak 

kadar maltodesktrin yang ditambahkan pada brem padat dengan flavour buah 

maka nilai total gula yang dihasilkan akan semakin tinggi.  
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Gambar 4.4 Grafik Respon Total Gula Terhadap Kadar Maltodekstrin yang 

Dihasilkan oleh Program Design Expert 7.1.5. 

Gambar 4.4 menunjukkan pengaruh kadar maltodekstrin yang ditambahkan 

terhadap respon total gula. Grafik pada gambar memberikan informasi bahwa 

semakin banyak kadar maltodekstrin yang digunakan maka total gula yang 

dihasilkan semakin tinggi. Pada penambahan maltodekstrin 0% menghasilkan 

rata-rata total gula sebesar 67,165%, kemudian terjadi peningkatan nilai total 

gula seiring bertambahnya kadar maltodekstrin. Penambahan maltodekstrin 

sebanyak 0,6% menghasilkan rata-rata total gula sebesar 83,08%.  

Peningkatan nilai total gula dipengaruhi oleh banyaknya kadar 

maltodekstrin yang ditambahkan, semakin banyak maltodekstrin yang 

ditambahkan maka nilai total gula akan semakin meningkat. Menurut (Whitsler 

and Miller, 1997) maltodekstrin merupakan senyawa hidrolisis pati yang tidak 

sempurna, terdiri dari campuran gula-gula dalam bentuk sederhana (mono dan 

disakarida) dalam jumlah kecil, oligosakarida dengan rantai pendek dalam jumlah 

relatif tinggi serta sejumlah kecil oligosakarida berantai panjang. Maltodekstrin 

yang digunakan pada penelitian ini memiliki nilai DE sekitar 15 - 20, yang berarti 

akan mudah larut dalam air. De Rovira (2008) menyatakan semakin besar nilai 

DE (Dextrose Equivalent) maka akan semakin besar pula jumlah gula atau 

semakin besar presentasi pati yang berubah menjadi gula. Sehingga, semakin 

banyak maltodekstrin ditambahkan akan semakin banyak pula jumlah gula yang 

tercampur karena pada dasarnya maltodesktrin terdiri dari gula-gula dalam 

bentuk sederhana yang menyebabkan nilai total gula bahan akan meningkat.  
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4.3.5 Analisa Daya Patah 

4.3.5.1 Evaluasi Model Respon 

Hasil analisa daya patah menghasilkan nilai yang berkisar antara 8,2 

kg/cm
2
 hingga 45 kg/cm

2 
dengan rasio maksimum ke minimum sebesar 5,4878. 

Jika rasio yang didapatkan lebih rendah dari 10 maka tidak perlu dilakukan 

transformasi data dan dapat dilanjutkan dengan penentuan model dan ANOVA.  

 

a. Pemilihan Model Berdasarkan Jumlah Kuadrat Dari Urutan Model 

(Sequential Model Sum of Squares). 

Data hasil pemilihan model berdasarkan analisa jumlah kuadrat untuk 

respon daya patah disajikan pada Tabel 4.9. 

 

Tabel 4.9 Hasil Pemilihan Model Uraian Jumlah Kuadrat Respon Daya Patah 

Source 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Value 

p-value 

Prob > F 
Statement 

Mean vs Total 4887,87 1 4887,87    
Linear vs Mean 1371,66 1 1371,66 89,81 < 0.0001  

Quadratic vs 

Linear 
64,33 1 64,33 9,07 0,0237 Suggested 

Cubic vs 
Quadratic 

3,54 1 3,54 0,45 0,5305  

Residual  39,04 5 7,81    
Tesktur 6366,44 9 707,38    

 

Tabel 4.9 menunjukan model yang disarankan (suggested) oleh software 

Design Expert 7.1.5. adalah model quadratic. Pemilihan tersebut berdasarkan p-

value model quadratic sebesar 0,0237 (2,37%) yang lebih kecil dibandingkan 

pada model cubic sebesar 0,5305 (53,05%) yang lebih besar dari 5% sehingga 

tidak disarankan karena model tidak berpengaruh nyata terhadap respon, yang 

berarti penambahan maltodekstrin akan meningkatkan nilai respon daya patah 

brem. Hal ini disebabkan karena maltodekstrin merupakan bahan pengisi (filler) 

yang dapat meningkatkan total padatan sehingga tingkat kekerasan bahan (daya 

patah) akan semakin tinggi. Fennema (1996) menyatakan semakin banyak 

bahan pengisi yang ditambahkan maka gugus-gugus hidroksil dari maltodekstrin 

akan membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air sehingga mempercepat 

pengkristalan dan menyebabkan tekstur semakin keras. 

Pada model linier memiliki nilai P sebesar 0,0001 (0,01%) lebih kecil dari 

5%, walaupun memiliki nilai P yang lebih kecil dari 5%, penentuan model juga 

didasari pada nilai adjusted R-square,  predicted. R-square dan nilai PRESS 
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dimana dalam hal ini model quadratic memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan 

kriteria bila dibandingkan dengan model linier dan cubic. 

b. Pemilihan Model Berdasarkan Ringkasan Model Statistik (Summary of 

Statistic) 

Program pemilihan model berdasarkan ringkasan model statistik yaitu 

analisis perhitungan kesimpulan dari perhitungan sebelumnya. Dalam model ini, 

penentuan model dilihat dari nilai standar deviasi, R2 dan PRESS. Hasil 

perhitungan berdasarkan ringkasan model statistik untuk respon viskositas dapat 

dilihat pada Tabel 4.10. 

 

Tabel 4.10 Hasil Pemilihan Model Berdasarkan Ringkasan Statistik untuk 

Respon Daya Patah 

Source 
Std. 

Dev 

R-

Squared 

Adjusted 
R-

Squared 

Predicted 

R-Squared 
PRESS Statement 

Linear 3,91 0.9277 0.9174 0.8725 188,45  

Quadratic 2,66 0.9712 0.9616 0.9494 74,86 Suggested 
Cubic 2,79 0.9736 0.9578 0.8697 192,62  

  

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa model terbaik yang disarankan oleh 

Design Expert 7.1.5 adalah model Quadratic (Suggested). Kolom Std deviasi 

menunjukkan nilai model kuadratik lebih kecil jika dibandingkan dengan model 

yang lain yaitu sebesar 2,66, untuk model Linier 3,91 dan Cubic 2,79. Model 

quadratic juga memiliki nilai Predicted R-Squared tertinggi sebesar 0,9494, jika 

dibandingkan dengan model Linier 0,8725 dan Cubic 0,8697. Kolom PRESS 

menunjukkan model quadratic mempunyai nilai paling kecil yaitu 74,86 

dibandingkan dengan model Linier 188,45 dan model Cubic 192,62. Hal ini 

menjelaskan bahwa model quadratic akan memberikan hubungan yang lebih 

kuat antara variabel bebas dengan variabel terikat dan memberikan tingkat 

kesalahan data yang semakin kecil. Berdasarkan perhitungan data tersebut 

model quadratic disarankan program Design Expert 7.1.5.  
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4.3.5.2 Analisa Ragam dari Permukaan Respon 

Hasil analisa ragam (ANOVA) untuk respon daya patah dengan model 

quadratic dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

 

Tabel 4.11 Hasil Analisa Ragam (ANOVA) pada Respon Daya Patah Model 

Kuadratik 

Source 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 

F 

Value 

p-value 

Prob > F 
Statement 

Model 1435,99 2 717,99 101,18 < 0.0001 Significant  
A-
Maltodekstrin 

1371,66 1 1371,66 193,30 < 0.0001  

A
2
 64,33 1 64,33 9,07 0,0237  

Residual  42,58 6 7,10    
Lack of Fit 30,83 2 15,42 5,25 0.0761 not significant  

Pure Error 11,74 4 2,94    
Cor Total  1478,56 8     

 

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa variabel penambahan maltodekstrin pada 

model quadratic memberikan pengaruh yang signifikan terhadap respon daya 

patah yang ditunjukkan dengan nilai P kurang dari 5% (p < 0,05). Berdasarkan 

hal tersebut model quadratic telah sesuai untuk menunjukkan pola nilai respon 

daya patah. Tabel 4.11 menunjukan nilai lack of fit (ketidaksesuaian model) 

model linier memiliki nilai sebesar 0.0761 (7,61%) yang berpengaruh tidak nyata 

(tidak signifikan) pada respon daya patah karena nilai P lebih besar dari 0,05 

(5%). Hal ini menunjukkan bahwa model sesuai dengan  seluruh rancangan. 

Program Design Expert 7.1.5 memberikan persamaan model pengolahan 

data berdasarkan hasil analisa ragam (ANOVA) respon daya patah model 

quadratic dalam bentuk variable aktual, yaitu: 

Y = 8,77422 + 19,14741X + 65,08148X2  

Dimana :  X = Maltodekstrin 

 Y = Daya Patah 

 Persamaan tersebut merupakan persamaan aktual yang digunakan untuk 

menentukan nilai respon daya patah yang didapatkan dari nilai variabel bebas 

tertentu, dalam hal ini penambahan maltodekstrin. 

 

 

 



45 
 

4.3.5.3 Normal Plot residual dan Pengaruh Penambahan Kadar 

Maltodekstrin Terhadap respon Daya Patah 

Kurva Normal Plot of Residuals untuk respon daya patah yang diperoleh 

dari program Design Expert 7.1.5 disajikan pada Gambar 4.5. Kurva Normal Plot 

of Residuals digunakan untuk mengetahui model yang terpilih signifikan. Gambar 

4.5 menunjukan bahwa tidak semua titik residual berada di sepanjang garis 

tengah, tetapi masih mendekati garis tengah antara persentase peluang 

kenormalan dengan residual sehingga model dianggap sudah terdistribusi 

normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.5 Kurva Normal Plot of Residuals Terhadap Respon Daya 

Patah 

Pengaruh penambahan kadar maltodekstrin terhadap respon daya patah 

dapat pula dilihat dari tren kurva hubungan antara faktor dan responnya. Gambar 

4.6 menunjukkan pengaruh respon daya patah terhadap penambahan kadar 

maltodekstrin, grafik menunjukkan tren yang positif dimana semakin banyak 

kadar maltodekstrin yang ditambahkan maka semakin tinggi nilai daya patah 

yang dihasilkan.  
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Gambar 4.6 Grafik Respon Daya Patah Terhadap Penambahan Kadar 

Maltodekstrin yang Dihasilkan oleh Program Design Expert 7.1.5. 

 Gambar 4.6 menunjukan bahwa terjadi peningkatan nilai daya patah. 

Hasil analisa tersebut menunjukan bahwa kadar maltodekstrin yang ditambahkan 

berpengaruh terhadap daya patah brem. Peningkatan disebabkan semakin 

banyak maltodesktrin yang ditambahkan maka akan semakin cepat menyerap air 

dan menyebabkan tekstur pada brem akan semakin cepat mengkristal serta akan 

meningkatkan tingkat kekerasan dari brem. Maltodekstrin juga dapat 

meningkatkan total padatan bahan yang dikeringkan, sehingga jumlah air yang 

diuapkan semakin tinggi, akibatnya tingkat kekerasan (daya patah) dari brem 

akan semakin meningkat. Sesuai dengan Fennema (1996) semakin banyak 

bahan pengisi yang ditambahkan maka gugus-gugus hidroksil  dari maltodesktrin 

(unit D-glukosa) akan membentuk ikatan hidrogen dengan molekul molekul air 

disekitarnya, sehingga semakin cepat terjadi pengkristalan dan penguapan air.  

 

4.3.6 Penentuan Titik Optimum 

Tahap selanjutnya dalam metode permukaan respon adalah penentuan titk 

optimum dari faktor penambahan kadar maltodekstrin terhadap respon yang ada 

yaitu rendemen, total gula, dan daya patah. Penentuan titik optimum dilakukan 

berdasarkan kriteria yang kita inginkan dengan pemilihan kepentingan serta 

tujuan yang diinginkan terhadap respon serta faktor yang ada. Ketika kriteria 

ditentukan maka software Desain Expert 7.1.5 akan secara otomatis memberikan 

solusi yang optimum dari semua kriteria yang ada. Setelah menemukan titik 
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optimum di lakukan tahap verifikasi dari solusi yang terdapat pada program 

dengan percobaan yang aktual. 

Penelitian ini memiliki satu faktor utama yaitu penambahan kadar 

maltodekstrin serta 3 respon yang mempengaruhi yaitu rendemen, total gula dan 

daya patah brem. Kriteria yang diinginkan adalah rendemen semaksimal 

mungkin, total gula semaksimal mungkin serta daya patah yang sesuai. 

Penentuan dari software Design Expert 9.0.4 dapat dilihat pada lampiran. Ketika  

semua kriteria terpilih sudah di tentukan software Design Expert 7.1.5  

menghasilkan  solusi titik optimum dengan kadar penambahan maltodekstrin 

sebesar 0,6%. Solusi titik optimum dapat dilihat pada Tabel 4.12  

 

Tabel 4.12 Solusi Titik Optimum dari Kriteria Terpilih pada Penambahan 

Maltodekstrin 

Maltodekstrin 

(%) 

Respon 

Desirability Ket. Rendemen 

(%) 

Total Gula 

(%) 

Daya Patah 

(kg/cm
2
) 

0,60 36,77 80,64 40,76 0,929 Selected 

 

Tabel 4.12 menunjukkan solusi titik optimum penambahan kadar 

maltodekstrin sebesar 0,60%. Solusi yang ada akan dilanjutkan dengan tahap 

verifikasi untuk mengetahui tingkat aktual solusi tersebut.  

4.3.7 Verifikasi Hasil Optimum 

Verifikasi dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan bahwa solusi titik 

optimum yang sudah diberikan software Design Expert 7.1.5 adalah nyata sesuai 

dengan penelitian sebenarnya. Verifikasi dilakukan dengan menerapkan hasil 

solusi titik optimum dari program secara aktual yaitu penambahan kadar 

maltodekstrin sebesar 0,6%. Hasil yang didapat kemudian dibandingkan dengan 

solusi yang diberikan software dari segi rendemen , total gula dan daya patah 

sesuai respon yang sudah diprediksi dengan nilai verifikasi dibawah 5%. 
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Perbandingan hasil verifikasi dengan hasil perhitungan yang diberikan oleh 

program dapat dilihat  pada Tabel 4.14.  

Tabel 4.13 Perbandingan antara Hasil Optimasi dengan Hasil Verifikasi 

 
Maltodekstrin 

(%) 

Respon 

Rendemen 
(%) 

Total Gula (%) 
Testur 

(kg/cm
2
) 

Prediksi* 0,60 36,77 80,64 40,76 

Verifikasi** 0,60 35,93  81,51 ± 0.5 41,85 ± 0,86 

Keterangan :  * Hasil dari program Design Expert 7.1.5 
 ** Data hasil penelitian aktual  
  

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa hasil prediksi dari solusi titik optimum 

reson rendemen sebesar 36,77% sedangkan hasil verifikasi yang didapat dari 

penelitian secara aktual adalah 35,93%. Perbedaan nilai respon rendemen hasil 

verifikasi dengan hasil yang diprediksikan adalah 2,28%. Hasil perbandingan 

tersebut menunjukkan bahwa selisih nilai perdiksi dengan verifikasi lebih kecil 

dari 5% yang berarti nilai verifikasi sudah sesuai dengan nilai prediksi. Hal ini 

membuktikan rendemen hasil pengujian sesuai dengan prediksi program. 

Respon total gula mempunyai nilai prediksi sebesar 80,64% dan hasil 

veifikasi didapatkan total gula sebesar 81,51%. Perbedaan nilai respon total gula 

antara prediksi dan verifikasi sebesar 1,07% yang lebih kecil dari 5%, sehingga 

nilai verifikasi sudah sesuai dengan nilai yang telah diperdiksikan oleh software 

Design Expert 7.1.5. Prediksi yang diberikan software Design Expert 7.1.5. pada 

respon daya patah memiliki nilai sebesar 40,76kg/cm2. Data verifikasi 

menghasilkan nilai aktual sebesar 41,85kg/cm2. Berdasarkan kedua data 

tersebut menghasilkan selisih data verifikasi sebesar 2,67%, selisih nilai tesebut 

menunjukkan bahwa perbedaan data verifikasi kurang dari 5% yang berarti 

sesuai dengan nilai prediksi software Design Expert 7.1.5. Semua hal tersebut 

menunjukkan formula optimum respon daya patah sesuai dengan prediksi yang 

direkomendasikan oleh software. 

Pembahasan perbandingan data verifikasi dan prediksi dari software 

Design Expert 7.1.5 untuk respon rendemen, total gula dan daya patah 

menunjukan hasil yang telah sesuai. Menurut Buxton (2007) hasil perbandingan 

antara nilai aktual dan dengan nilai PI (Prediction Interval) yang menunjukkan 

bahwa nilai aktual masih masuk ke dalam rentang 95% PI low dan 95% PI high 

membuktikan bahwa formula optimum dengan nilai desirability tertinggi memiliki 

hasil pengujian yang sesuai dengan prediksi yang direkomendasikan oleh 
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program. Wu et all., (2006) menyatakan bahwa perbedaan nilai prediksi dan nilai 

penelitian tidak lebih dari 5% mengindikasikan bahwa model tersebut cukup tepat 

untuk proses, dengan demikian selisih nilai tidak terlalu signifikan dan solusi 

variabel bebas yang diberikan Design Expert dapat diterima. 

4.4 Karakteristik Brem Optimal 

Brem optimal hasil verifikasi selanjutnya dilakukan analisa yang 

disesuaikan dengan standar mutu brem SNI 01-2559-1992  yang meliputi kadar 

air, total gula, total asam, laju kelarutan, serta daya patah. Setelah dilakukan 

analisa, brem hasil optimasi akan dibandingkan dengan brem kontrol yang ada 

dipasaran untuk melihat perubahan yang terjadi setelah brem diberi perlakuan 

penambahan kadar maltodekstrin dan sari buah jeruk. Perbandingan antara brem 

hasil optimasi dan brem kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.14 . 

 

Tabel 4.14 Perbandingan Brem Respon Optimum dengan Brem Kontrol 

Komponen 

Jenis Brem 

Brem Hasil Optimasi 
Brem Kontrol (Merk 

Suling Gading) 
 

Kadar Air (%) 14,99 ± 0,25 16,49 

Total Gula (%) 81,51 ± 0,5 67,22 

Total Asam (%) 0,78 ± 0,03 0,414 

Daya Patah (kg/cm
2
) 41,85 ± 0,86

 
26,52

 

Kecepatan Larut (gr/detik) 0,035 ± 0,001 0,030 

 

Tabel 4.14 menunjukan karakteristik fisik dan kimia dari brem hasil optimasi 

dan brem kontrol yang ada dipasaran. Kadar air menjadi salah satu parameter 

utama yang menentukan kualitas produk kering seperti pada brem. Kadar air 

brem hasil optimasi memiliki kadar air sebesar 14,99%, apabila dibandingkan 

dengan kadar air brem kontrol yaitu 16,49% maka kadar air brem hasil optimasi 

nilainya lebih rendah. Hal tersebut dikarenakan brem hasil optimasi ditambahkan 

maltodekstrin pada proses pembuatannya. Penambahan maltodekstrin 

menyebabkan kadar air pada brem semakin rendah, hal ini disebabkan 

maltodekstrin memiliki kemampuan untuk menyerap air. Maltodekstrin juga dapat 

meningkatkan total padatan bahan yang dikeringkan, sehingga jumlah air yang 

diuapkan semakin tinggi, akibatnya peningkatan konsentrasi maltodekstrin akan 

menurunkan kadar air produk brem. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Masters (1979), semakin tinggi total padatan yang dikeringkan maka kecepatan 
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penguapan akan semakin tinggi sehingga kadar air bahan menjadi rendah. 

Barbisa-Canovas (1999) menyatakan maltodekstrin akan membentuk ikatan 

hidrogen dengan molekul molekul air disekitarnya, maka ketika air dihilangkan 

akan terjadi pengkristalan, karena gugus hidroksil akan membentuk ikatan 

hidrogen dengan gugus hidroksil yang lain sesama monomer. Oleh karena itu 

semakin banyak maltodekstrin yang ditambahkan semakin cepat terjadi 

pengkristalan dan penguapan air, kadar air bahan akan semakin rendah. 

Parameter berikutnya yang diamati adalah kadar total gula brem hasil 

optimasi. Total gula berpengaruh terhadap rasa manis yang dihasilkan oleh 

brem. Brem yang bermutu tinggi diharapkan meiliki rasa manis yang tinggi, 

sehingga total gula akan sangat berpengaruh tehadap mutu dan rasa brem. Total 

gula brem hasil optimasi memiliki nilai yang lebih tinggi apabila dibandingkan 

dengan total gula brem kontrol. Brem hasil optimasi memiliki nilai total gula 

sebesar 81,51% sedangkan brem kontrol memiliki total gula sebesar 67,22%. 

Peningkatan nilai total gula dipengaruhi oleh banyaknya kadar maltodekstrin 

yang ditambahkan, semakin banyak maltodekstrin yang ditambahkan maka nilai 

total gula akan semakin meningkat. Menurut (Whitsler and Miller, 1997) 

maltodekstrin merupakan senyawa hidrolisis pati yang tidak sempurna, terdiri dari 

campuran gula-gula dalam bentuk sederhana (mono dan disakarida) dalam 

jumlah kecil, oligosakarida dengan rantai pendek dalam jumlah relatif tinggi serta 

sejumlah kecil oligosakarida berantai panjang. Maltodekstrin yang digunakan 

pada penelitian ini memiliki nilai DE sekitar 15 - 20, yang berarti akan mudah 

larut dalam air. De Rovira (1999) menyatakan semakin besar nilai DE (Dextrose 

Equivalent) maka akan semakin besar pula jumlah gula atau semakin besar 

presentasi pati yang berubah menjadi gula. Sehingga, semakin banyak 

maltodekstrin ditambahkan akan semakin banyak pula jumlah gula yang 

tercampur karena pada dasarnya maltodesktrin terdiri dari gula-gula dalam 

bentuk sederhana yang menyebabkan nilai total gula bahan akan meningkat.  

Salah satu rasa khas dari brem adalah masam, rasa masam ini berasal 

dari peruraian pati menjadi gula-gula sederhana saat proses fermentasi, 

kemudian gula-gula yang terbentuk sebagian akan diubah menjadi alkohol oleh 

khamir, dan sebagian alkohol yang terbentuk diubah menjadi asam-asam organik 

yang menjadikan produk brem akan memiliki rasa manis, berbau alkohol dan 

sedikit masam. Pada Tabel 4.14 menunjukkan nilai total asam brem hasil 

optimasi sebesar 0,78% sedangkan brem kontrol memiliki nilai total asam yang 



51 
 

lebih rendah yaitu 0,414%. Perbedaan nilai total asam ini dikarenakan pada saat 

pembuatan brem hasil optimasi ditambahkan sari buah jeruk. Sari buah jeruk 

memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi, sehingga dapat berpengaruh 

terhadap nilai total asam brem. Menurut (Santoso, 2000) semakin banyak 

perbandingan sari buah jeruk yang ditambahkan maka nilai total asam  produk 

akan bertambah dikarenakan buah jeruk mengandung asam sitrat dan asam 

malat yang memberi rasa masam pada buah jeruk. Sesuai dengan Salunkhe dan 

Kadam (1995) menyatakan bahwa jeruk termasuk kedalam acid fruits dengan 

padatan terlarut yang sebagian besar terdiri dari asam-asam organik dan gula. 

Berdasarkan hal  tersebut maka dapat diketahui bahwa penambahan sari buah 

jeruk pada pembuatan brem dapat meningkatkan nilai total asam yang 

dihasilkan. 

Penambahan maltodekstrin pada pembuatan brem juga berpengaruh 

terhadap tekstur brem yang dihasilkan. Brem hasil optimasi menghasilkan nilai 

daya patah sebesar 41,85 kg/cm2. Apabila dibandingkan dengan daya patah dari 

brem kontrol yang memiliki nilai daya patah sebesar 26,52 kg/cm2, maka daya 

patah brem hasil optimasi mengalami peningkatan. Peningkatan disebabkan 

semakin banyak maltodesktrin yang ditambahkan maka akan semakin cepat 

menyerap air dan menyebabkan tekstur pada brem akan semakin cepat 

mengkristal serta akan meningkatkan tingkat kekerasan dari brem. Maltodekstrin 

juga dapat meningkatkan total padatan bahan yang dikeringkan, sehingga jumlah 

air yang diuapkan semakin tinggi, akibatnya tingkat kekerasan tekstur dari brem 

akan semakin meningkat. Sesuai dengan Fennema (1996) semakin banyak 

bahan pengisi yang ditambahkan maka gugus-gugus hidroksil  dari maltodesktrin 

(unit D-glukosa) akan membentuk ikatan hidrogen dengan molekul molekul air 

disekitarnya, sehingga semakin cepat terjadi pengkristalan dan penguapan air.  

Laju kelarutan sangat berpengaruh terhadap kualitas brem, brem yang baik 

memiliki kelarutan yang tinggi karena akan mudah larut di dalam mulut. Daya 

larut yang cepat menjadi salah satu ciri khas brem. Menurut (Hidayat dkk, 2004) 

brem dengan kualitas yang baik akan mudah larut didalam mulut. Pada Tabel 

4.14 menunjukkan laju kelarutan brem hasil optimasi sebesar 0,035 g/det. 

Apabila dibandingkan dengan laju kelarutan brem kontrol (0,030 g/det) maka laju 

kelarutan brem hasil optimasi lebih tinggi. Perbedaan laju kelarutan ini 

disebabkan karena perlakuan penambahan maltodekstrin pada  brem  hasil 

optimasi. Pada saat brem hasil optimasi dilarutkan maka gugus hidroksil yang 
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terdapat dalam maltodekstrin akan berinteraksi dengan sehingga kelarutan brem 

akan meningkat. Alexander (1992) menyatakan bahwa semakin banyak gugus 

hidroksil bebas pada bahan pengisi maka semakin tinggi pula tingnkat 

kelarutannya. Sesuai dengan Hui (1992) sifat yang dimiliki maltodesktrin yaitu 

mengalami proses dispersi yang cepat dan memiliki daya larut yang tinggi. Selain 

faktor penambahan maltodesktrin yang dapat meningkatkan laju kelarutan brem, 

kadar air brem juga mempengaruhi laju kelarutan. Kadar air yang rendah akan 

menyebabkan brem memiliki kemungkinan lebih porus dibanding brem dengan 

kadar air yang lebih tinggi, sehingga kemampuan untuk menyerap air akan lebih 

besar dan kelarutannya pun akan menjadi lebih besar. Menurut (Hardjanti, 2008) 

kadar air yang rendah pada suatu produk mengakibatkan produk tersebut 

menjadi lebih higroskopis dan mudah menyerap air sehingga kelarutan produk 

dalam air juga akan semakin besar. 
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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN  

 

 

5.1 Kesimpulan 

     Optimasi penambahan maltodekstrin pada pembuatan brem padat dengan 

flavour buah (kajian: penambahan kadar maltodekstrin) menunjukkan bahwa 

penambahan maltodekstrin berpengaruh nyata terhadap respon rendemen, total 

gula, dan tekstur. Model yang diperoleh pada respon rendemen, total gula, dan 

tekstur dapat diketahui dengan persamaan aktual dari model yang diperoleh 

sebagai berikut : Y1 = (22,95667 + 23,03333 * X)2 ; Y2 = 67,62511 - 0.20148X + 

41,71852X2 ; Y3 = 8,77422 + 19,14741X + 65,08148X2 dengan Y1 = Rendemen 

(%),Y2 = Total gula (%),Y3 = Tekstur (Daya patah kg/cm2) dan X = Kadar 

Maltodekstrin (%). Kondisi optimum penambahan maltodekstrin pada pembuatan 

brem dengan flavour buah yang diinginkan dengan kriteria rendemen yang 

maksimum, total gula maksimum, dan tekstur in range adalah pada penambahan 

maltodekstrin sebanyak 0,6%. Analisa respon pada kondisi optimum 

menghasilkan rendemen 35,93%, total gula 81,51%, dan tekstur sebesar 41,85 

kg/cm2. Hasil Analisa ketiga respon hasil verifikasi tersebut telah sesuai dengan 

hasil prediksi yang diberikan oleh program Design Expert 7.1.5 karena selisih 

prediksi dengan verifikasi kurang dari 5%. 

 

5.2 Saran 

     Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai uji organoleptik dari brem padat 

flavour buah agar sehingga dapat diketahui daya terima masyarakat serta tingkat 

kesukaan masyarakat terhadap brem padat dengan flavour buah. 
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