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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Sentral Ilmu Hayati, 

Laboratorium Pengolahan Pangan dan Laboratorium Biokimia dan Analisa 

Pangan, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, 

Universitas Brawijaya, Malang. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Desember 

2012 sampai Juli 2013. 

3.2  Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1  Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam proses pembuatan brem padat adalah 

baskom plastik, panci, pengaduk kayu, kain saring, timbangan, mixer, loyang 

kotak, kompor. 

Alat yang digunakan untuk analisa fisik dan kimia meliputi timbangan, 

spektrofotometer, labu ukur, gelas ukur, gelas beaker, tabung reaksi, rak tabung 

reaksi, erlenmeyer, pipet volume, bola hisap, pipet, cawan petri, penjepit cawan, 

corong, plastik, kertas saring whatman no. 2, desikator, oven, dan kompor listrik. 

3.2.2  Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan tape dan brem adalah 

ubi kayu yang diperoleh dari Kabupaten Madiun, ragi tape merk NKL (Na Kok 

Liong), dan maltodekstrin yang diperoleh dari toko Makmur Sejati. 

Bahan kimia yang digunakan dalam analisa kimia diperoleh dari toko 

Makmur Sejati. Bahan analisa dengan kemurnian teknis adalah Nelson A, Nelson 

B, Arsenomolibdat, larutan glukosa, aquades, Cu2O, Pb-asetat, NaOH, dan 

indikator pp. 

3.3  Metodologi Penelitian 

3.3.1 Penelitian Pendahuluan 

Rancangan percobaan pada penelitian pendahuluan dilakukan dengan 

metode Indeks Efektifitas (De Garmo et al., 1984), untuk mengetahui perlakuan 

terbaik. Parameter perlakuan terbaik yang dilihat dari penelitian pendahuluan 

yaitu nilai rendemen, sementara dari proses pembuatan brem padat digunakan 2 
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faktor yaitu lama fermentasi dan konsentrasi penambahan maltodekstrin yang 

masing-masing terdiri dari 3 level, yaitu: 

Faktor I :  Lama fermentasi tape: 

3 hari 

5 hari 

7 hari 

Faktor II : Konsentrasi penambahan maltodekstrin: 

0.1% 

0.2% 

0.3% 

Dari 2 faktor tersebut diperloeh 9 kombinasi perlakuan seperti yang ada 

pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 Rancangan Percobaan Penelitian Pendahuluan 

Lama Fermentasi 
(hari) 

Konsentrasi 
Maltodekstrin (%) 

Rendemen (%) 

3 0.1 … 
 0.2  
 0.3  

5  0.1  
 0.2  
 0.3  

7  0.1  
 0.2  
 0.3  

 

Perlakuan terbaik pada penelitian pendahuluan dianggap sebagai kondisi 

operasi optimum sementara sebagai titik pusat untuk percobaan yang 

selanjutnya diperluas dengan lima titik pusat pada percobaan penelitian 

selanjutnya. 

 

3.3.2 Rancangan Percobaan Dakian Tercuram (Steepest Ascent Method) 

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode dakian tercuram 

(Steepest Ascent Method) dengan dua faktor. Faktor yang digunakan yaitu lama 

fermentasi dan konsentrasi penambahan maltodekstrin. Berdasarkan penelitian 

pendahuluan dengan menggunakan metode indeks efektifitas (De Garmo et 

al.,1984), didapatkan perlakuan terbaik lama fermentasi  5 hari dan konsentrasi 

penambahan maltodekstrin 0.3%. 
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Hasil penelitian pendahuluan ini dianggap sebagai nilai optimum 

sementara, yang kemudian digunakan untuk acuan membangun ordo pertama 

dalam metode dakian tercuram (mencari nilai maksimum respon). Respon yang 

diamati adalah nilai rendemen dan kadar gula reduksi. Dalam penelitian 

selanjutnya, dilakukan penetapan data percobaan untuk membangun model 

fungsi respon ordo pertama, yang merupakan langkah dari rancangan percobaan 

metode dakian tercuram (Steepest Ascent Method).  

Penelitian lanjutan dilakukan dengan membangun ordo pertama yaitu dari 

perlakuan terbaik pada waktu 5 hari dengan konsentrasi maltodekstrin 0.3% 

digunakan sebagai titik pusat yang diulang 5 kali. Lama fermentasi dinaikkan dan 

diturunkan dengan jarak 2 hari, yaitu dengan lama fermentasi 7 hari dan 3 hari 

kemudian diulang dua kali. Untuk konsentrasi penambahan maltodekstrin 

dinaikkan dan diturunkan dengan jarak 0.2%, yaitu dengan konsentrasi 0.5% dan 

0.1% kemudian diulang dua kali.  

Pengulangan pengamatan pada titik pusat dimaksudkan untuk menduga 

galat percobaan serta memeriksa ketepatan model ordo pertama. Berdasarkan 

percobaan itu dengan menetapkan titik pusat pada kondisi operasi yang 

sekarang, maka didapatkan data percobaan seperti tampak dalam tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2. Rancangan Percobaan untuk Membangun Model Fungsi Respon 
Ordo Pertama 

Lama 
fermentasi 

(hari) 
 

Variabel 
kode 
X1 

Konsentrasi 
maltodekstrin 

(% ) 

Variabel 
kode 
X2 

Respons (Y) 
(%) 

3 -1 0.1 -1  

3 -1 0.5 1  

7 1 0.1 -1  

7 1 0.5 1  

5 0 0.3 0  

5 0 0.3 0  

5 0 0.3 0  

5 0 0.3 0  

5 0 0.3 0  

 

Selanjutnya perlu diperiksa model ordo pertama berdasarkan data 

percobaan untuk mengetahui apakah model ordo pertama yang diduga 

berdasarkan persamaan yang didapat, cukup diandalkan bagi penetapan 

lintasan dakian tercuram guna mencari titik-titik kondisi operasi yang optimum. 

Pemeriksaan ordo pertama adalah serupa dengan pemeriksaan model regresi, 
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karena memang pada dasarnya model polinomal adalah merupakan model 

regresi. 

Setelah itu dilanjutkan dengan percobaan dakian tercuram (Steepest 

Ascent Method) seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.3. dan Tabel 3.4., sampai 

didapatkan respon yang menurun untuk mengetahui respon atau nilai 

maksimum. Penggunaan ordo pertama atau linear dalam rancangan percobaan 

disebabkan dalam metode ini dilihat adanya peningkatan sampai tidak terjadinya 

lagi peningkatan respon. Diamati pengaruh antara variabel dan respon sehingga 

adanya peningkatan. Apabila terjadi penurunan maka menggunakan ordo dua 

atau kuadratik. 

Langkah - langkah penentuan perlakuan untuk percobaan dakian 

tercuram seperti pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4 adalah sebagai berikut: 

1. Basis ditentukan dari titik pusat yang digunakan pada percobaan faktorial 

(X1 = 0, X2 = 0) yaitu lama fermentasi 5 hari dan penambahan 

maltodekstrin 0.3%. 

2. Δ merupakan nilai dakian pada lama fermentasi ditentukan tiap 0.5 hari 

yang ekivalen dengan ΔX1 = 1.  

3. Nilai ΔX2 pada kedua tabel didapatkan dari X2 dibagi X1 pada 

persamaan regresi linear. 

4. Penentuan nilai dakian untuk konsentrasi maltodekstrin didapat dari nilai 

ΔX2 dikali nilai dakian untuk lama fermentasi, yaitu 0.5. 

5. Basis + Δ merupakan nilai pada basis ditambah Δ. 

6. Basis + 2Δ merupakan nilai pada basis ditambah 2 kali Δ. 

7. Basis + 3Δ merupakan nilai pada basis ditambah 3 kali Δ. 

8. Basis + 4Δ, 5Δ dan seterusnya. 

9. Penelitian dihentikan bila sudah didapatkan respon yang menurun. 

 

Tabel 3.3. Percobaan Dakian Tercuram untuk Respon Rendemen 

Langkah- 
langkah 

X1 X2 
Lama 

Fermentasi 
(hari) 

Maltodekstrin 
(%) 

Rendemen 
(%) 

Basis 0 0 5.0 0.300  
Δ 1 0.0278 0.5 0.014  

Basis + Δ 1 0.0278 5.5 0.314  
Basis + 2Δ 2 0.0557 6.0 0.328  
Basis + 3Δ 3 0.0835 6.5 0.342  
Basis + 4Δ 4 0.1114 7.0 0.356  
Basis + 5Δ 5 0.1392 7.5 0.370  
Basis + 6Δ 6 0.1949 8.0 0.384  
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Tabel 3.4. Percobaan Dakian Tercuram untuk Respon Gula Reduksi 

Langkah- 
langkah 

X1 X2 
Lama 

Fermentasi 
(hari) 

Maltodekstrin 
(%) 

Gula Reduksi 
(%) 

Basis 0 0 5.0 0.30  
Δ 1 0.0658 0.5 0.03  

Basis + Δ 1 0.0658 5.5 0.33  
Basis + 2Δ 2 0.1317 6.0 0.37  
Basis + 3Δ 3 0.1975 6.5 0.40  
Basis + 4Δ 4 0.2634 7.0 0.43  
Basis + 5Δ 5 0.3292 7.5 0.46  
Basis + 6Δ 6 0.3951 8.0 0.50  

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu penelitian pendahuluan, 

penelitian penentuan nilai maksimum, dan penilitian uji lanjut. Dimana Penelitian 

pendahuluan yaitu pengamatan dengan praktek lapang di pabrik brem “Atika 

Murni” Desa Kaliabu, Kec. Mejayan, Kab. Madiun, kemudian praktek pembuatan 

brem sesuai dengan pengamatan di pabrik brem, yang terdiri dari pembuatan 

tape ubi kayu dilanjut dengan pembuatan brem padat ubi kayu yang kemudian 

didapat hasil terbaik dan dimasukkan ke dalam rancangan percobaan dakian 

tercuram. 

Untuk penentuan nilai maksimum dilakukan penelitian dengan 9 

perlakuan pembuatan tape ubi kayu yang dilanjutkan dengan pembuatan brem 

padat ubi kayu sampai dihasilkan respon maksimum. Setelah didapatkan nilai 

maksimum dilakukan analisa fisik-kimia dari kedua respon dan dari brem kontrol 

(brem ketan di pasaran). Tahapan pelaksanaan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

3.4.1 Pembuatan Tape Ubi Kayu 

Berikut adalah langkah – langkah pembuatan tape ubi kayu:  

1. Ubi kayu dikupas dari kulit luarnya kemudian dikerik untuk 

menghilangkan kulit arinya lalu dicuci bersih. 

2. Ubi kayu yang telah dicuci bersih, ditimbang sebanyak  3kg. 

3. Dikukus selama ±30 menit. 

4. Ubi kayu yang telah matang, diangkat lalu ditumbuk hingga halus agar 

permukaanya sama rata kemudian didinginkan. 
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5. Ragi tape sebanyak 2 butir (6 gram) dihancurkan, lalu ditaburkan ke 

atas ubi kayu yang sudah disiapkan di dalam baskom kemudian 

diratakan. 

6. Permukaan baskom ditutup dengan kain yang rapat kemudian 

diperam selama masing-masing 3 hari, 5 hari, dan 7 hari. 

3.4.2 Pembuatan Brem Padat Ubi Kayu 

Berikut adalah langkah – langkah pembuatan brem padat:  

1. Tape yang siap diolah diperas menggunakan kain saring. Kemudian 

ditimbang masing-masing air tape dan ampas.  

2. Air tape dipekatkan selama 15 menit, kemudian sambil diaduk sampai 

berubah warna hingga kecoklatan. 

3. Air tape yang sudah dipekatkan, diangkat lalu dituang ke dalam 

baskom. Kemudian air tape dimixer sampai dingin, lalu ditambahkan 

maltodekstrin sesuai perlakuan, kemudian dimixer lagi sampai 30 

menit sampai adonan berubah warna menjadi putih. 

4. Adonan dituang ke dalam loyang cetakan, kemudian dikeringkan 

dengan cara dibiarkan selama semalam dalam suhu ruang. 

 

3.4.3 Pembuatan Brem Penelitian Pendahuluan 

Pembuatan brem pada penelitian pendahuluan dilakukan dengan 9 

kombinasi perlakuan, kemudian dilakukan analisa rendemen. Kombinasi 

perlakuan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Lama fermentasi 3 hari dan penambahan maltodekstrin 0.1%. 

2. Lama fermentasi 3 hari dan penambahan maltodekstrin 0.2%. 

3. Lama fermentasi 3 hari dan penambahan maltodekstrin 0.3%. 

4. Lama fermentasi 5 hari dan penambahan maltodekstrin 0.1%. 

5. Lama fermentasi 5 hari dan penambahan maltodekstrin 0.2%. 

6. Lama fermentasi 5 hari dan penambahan maltodekstrin 0.3%. 

7. Lama fermentasi 7 hari dan penambahan maltodekstrin 0.1%. 

8. Lama fermentasi 7 hari dan penambahan maltodekstrin 0.2%. 

9. Lama fermentasi 7 hari dan penambahan maltodekstrin 0.3%. 
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3.4.4 Pembuatan Brem Pada Rancangan Percobaan Membangun Model 

Fungsi Respons Ordo Pertama 

Pembuatan brem pada rancangan percobaan untuk membangun model 

fungsi respons ordo pertama dilakukan dengan 9 kombinasi perlakuan, kemudian 

dilakukan analisa rendemen dan kadar gula reduksi. Kombinasi perlakuan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Lama fermentasi 3 hari dan penambahan maltodekstrin 0.1%. 

2. Lama fermentasi 3 hari dan penambahan maltodekstrin 0.5%. 

3. Lama fermentasi 7 hari dan penambahan maltodekstrin 0.1%. 

4. Lama fermentasi 7 hari dan penambahan maltodekstrin 0.5%. 

5. Lama fermentasi 5 hari dan penambahan maltodekstrin 0.3%. 

6. Lama fermentasi 5 hari dan penambahan maltodekstrin 0.3%. 

7. Lama fermentasi 5 hari dan penambahan maltodekstrin 0.3%. 

8. Lama fermentasi 5 hari dan penambahan maltodekstrin 0.3%. 

9. Lama fermentasi 5 hari dan penambahan maltodekstrin 0.3%. 

 

3.4.5 Pembuatan Brem Pada Percobaan Dakian Tercuram 

Dari hasil eksplorasi rancangan percobaan model fungsi ordo pertama, 

dihasilkan 6 kombinasi perlakuan untuk respon rendemen dan 6 kombinasi 

perlakuan untuk respon gula reduksi. Kombinasi perlakuan untuk respon 

rendemen adalah sebagai berikut: 

1. Lama fermentasi 5.5 hari dan penambahan maltodekstrin 0.314%. 

2. Lama fermentasi 6 hari dan penambahan maltodekstrin 0.328%. 

3. Lama fermentasi 6.5 hari dan penambahan maltodekstrin 0.342%. 

4. Lama fermentasi 7 hari dan penambahan maltodekstrin 0.356%. 

5. Lama fermentasi 7.5 hari dan penambahan maltodekstrin 0.370%. 

6. Lama fermentasi 8 hari dan penambahan maltodekstrin 0.384%. 

 

Kombinasi perlakuan untuk respon gula reduksi adalah sebagai berikut: 

1. Lama fermentasi 5.5 hari dan penambahan maltodekstrin 0.33%. 

2. Lama fermentasi 6 hari dan penambahan maltodekstrin 0.37%. 

3. Lama fermentasi 6.5 hari dan penambahan maltodekstrin 0.40%. 

4. Lama fermentasi 7 hari dan penambahan maltodekstrin 0.43%. 

5. Lama fermentasi 7.5 hari dan penambahan maltodekstrin 0.46%. 

6. Lama fermentasi 8 hari dan penambahan maltodekstrin 0.50%. 
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3.5  Pengamatan dan Analisa Data 

3.5.1 Pengamatan 

1. Pengamatan yang juga sebagai respon dakian tercuram, dilakukan 

pada brem padat yang dihasilkan dari masing-masing perlakuan 

dakian tercuram. Pengamatan yang dilakukan terhadap brem padat 

adalah rendemen (Sudarmadji, 1984) dan kadar gula pereduksi 

(Sudarmadji dkk., 1997).  

2. Pengamatan terhadap brem hasil nilai maksimum dari respon 

rendemen dan gula reduksi. Pengamatan yang dilakukan antara lain 

analisa kadar gula reduksi (Sudarmadji, 1997), analisa kadar air 

(AOAC, 1984), analisa total asam (Rangana, 1979) dan laju kelarutan, 

masing-masing analisa diulang 3 kali.  

3. Pengamatan pada brem kontrol yang ada di pasaran, guna untuk 

membandingkan sifat fisik-kimia terhadap brem hasil respon 

maksimum. Brem kontrol yang digunakan adalah merk “Brem Suling 

Gading”. Pengamatan terhadap brem kontrol meliputi analisa kadar 

gula reduksi (Sudarmadji, 1997), analisa kadar air (AOAC, 1984), dan 

analisa total asam (Rangana, 1979), masing-masing analisa diulang 3 

kali. 

 

3.5.2 Analisa Data 

1. Pada penelitian pendahuluan dilakukan analisa data menggunakan 

metode indeks efektifitas (De Garmo, 1984) (Lampiran 9) untuk 

menentukan titik pusat dakian tercuram. 

2. Analisa data menggunakan metode dakian tercuram (Steepest Ascent 

Method) untuk mendapatkan nilai maksimum dari kedua respon 

tersebut. Analisa data dilakukan dengan software Ms. Excel 

(Lampiran 10). 

3. Analisa data perbandingan rata-rata antara brem hasil respon 

rendemen maksimum dengan brem hasil respon gula reduksi 

menggunakan Uji T (T test). Uji T adalah uji parametrik untuk mencari 

rata-rata dua kelompok dimana data antar kelompok tersebut tidak 

saling berhubungan. Analisa data dilakukan dengan software SPSS 

(Lampiran 12). 
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4. Analisa uji organoleptik dilakukan dengan metode uji hedonik 

kesukaan, kemudian dianalisa perbandingan menggunakan uji Mann 

Whitney. Uji hedonik digunakan untuk mengetahui penerimaan brem 

padat oleh panelis yang mewakili konsumen. Uji hedonik ini 

menggunakan 3 sampel yang berbeda, diantaranya brem kontrol yang 

ada di pasaran dengan merk “Brem Suling Gading”, brem hasil respon 

rendemen maksimum, dan brem hasil respon gula reduksi maksimum 

yang kemudian diujikan kepada 20 orang panelis (Lampiran 6). 
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3.6 Diagram Alir Penelitian 

3.6.1 Diagram Alir Pembuatan Tape Ubi Kayu 
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Gambar 3.1. Diagram Alir Pembuatan Tape Ubi Kayu (Modifikasi Fitri, 2008) 

Ubi Kayu 

Ragi tape 0.6% 

Faktor I: 
3, 5, 7 hari 

Tape Ubi Kayu 
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3.6.2 Diagram Alir Pembuatan Brem Padat Tape Ubi Kayu 
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Gambar 3.2. Diagram Alir Pembuatan Brem Padat (Modifikasi Hapsari, 2004) 

Tape Ubi Kayu 

Air Tape 

Brem Padat 

 

Analisa respon: 
-Rendemen 
-Gula pereduksi 

Faktor II: 
Maltodekstrin  
0.1%, 0.3%,0.5% 
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3.6.3 Diagram Alir Pembuatan Tape Ubi Kayu Untuk Percobaan Dakian 

Tercuram 
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Gambar 3.3. Diagram Alir Pembuatan Tape Ubi Kayu (Modifikasi Fitri, 2008) 

Ubi Kayu 

Ragi tape 0.6% 

Faktor I: 
5, 5.5, 6, 6.5, 
7, 7.5, 8 hari 

Tape Ubi Kayu 
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3.6.4 Diagram Alir Pembuatan Brem Padat Tape Ubi Kayu Untuk Percobaan 

Dakian tercuram 
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Gambar 3.4. Diagram Alir Pembuatan Brem Padat (Modifikasi Hapsari, 2004) 
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Maltodekstrin  
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Analisa: 
-Gula pereduksi 
-Kadar Air 
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