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RINGKASAN 

Brem padat merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia khas Madiun yang 

dibuat dengan prosesfermentasi beras ketan. Dalam rangka diversifikasi produk brem yang 

ada di pasaran serta pemanfaatan komoditas jeruk dari kota Batu yang melimpah maka 

dilakukan inovasi penambahan sari jeruk pada brem padat. Proses tersebut memerlukan 

optimasi khususnya pada lama fermentasi dan proporsi penambahan sari buah jeruk yang 

diduga dapat berpengaruh terhadap total gula, total asam, dan rendemen yang dihasilkan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari nilai maksimum respon total gula dan 

rendemen serta nilai minimum total asam dari pengaruh proporsi sari buah jeruk pada sari 

tape ketan yang dihasilkan ditinjau dari lama fermentasi dan proporsi sari buah jeruk. 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Center Composite Design yang 

menggunakan Metode Permukaan Respon (RSM) dengan 2 faktor yaitu lama fermentasi 

dalam rentang 5 hari hingga 9 hari dan proporsi sari buah jeruk dalam rentang 8% hingga 

42%. Respon yang ingin diperoleh adalah total gula, total asam, dan rendemen dengan 5 

center point dan menghasilkan 13 perlakuan percobaan yang akan dianalisis dan dioptimasi 

menggunakan software Design Expert 7.0.0 serta dilakukan verifikasi terhadap solusi yang 

dihasilkan. 

Hasil optimasi dengan menggunakan RSM menunjukkan bahwa kondisi optimum 

proses pembuatan brem padat dengan penambaha sari buah jeruk adalah 5 hari fermentasi 

dan penambahan proporsi sari buah jeruk 8%. Pada proses optimal ini total gula yang 

didapatkan sebanyak 69,32%, total asam 1,56%, dan rendemen 27,63%. Hasil verifikasi 

model menunjukan brem padat yang diproses dengan menggunakan kondisi optimum 

mempunyai nilai total gula 71,93%, total asam 1,56%, dan rendemen 28,43%. Hasil 

verifikasi tersebut telah sesuai dengan hasil prediksi yang diberikan oleh program Design 

Expert 7.0.0. Hasil uji T (T-test) menunjukkan bahwa kadar air, total gula, total asam, dan 

tekstur brem padat hasil optimasi berbeda nyata dengan brem padat komersial (α=….), 

sedangakan pada derajat keputihan, rendemen, dan laju kelarutan tidak memberikan 

pengaruh yang nyata. 

 

Kata kunci: brem, optimasi, sari jeruk 
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SUMMARY 

 

Solid brem is one of Indonesian traditional food from Madiun that is commonly 

produced through fermentation of glutinous rice. In attempt for diversification of brem product 

in the market while also take advantage of orange commodity widely produced in Batu city, 

there is a need for product innovation such as by addition of orange juice into brem product. 

This process need optimization particularly on the fermentation period and proportion of 

orange juice added. Those treatments are expected to influence total sugar, total acid, and 

yield. 

The purpose of this study is to know maximum score response of total sugar and 

yield and also minimum score of total acid that is influence by the proportion of orange juice 

and extract of fermented sticky resulting in terms of long fermentation and the proportion of 

orange juice. Experimental design using Central Composite Design (CCD) with Respon 

Surface Methodology by two factor that is long fermentation on range  5 days -  9 days and 

the proportion of orange juice on range 8% – 42%. Respon resulted were sugar total, acid 

total, and yield with 5 center point and 13 treatments were analyzed and optimized by 

software Design Expert 7.0.0 and verified on solution resulted. 

The result of this study using (RSM) shows the optimal condition of brem with orange 

flavor production process study of long fermentation and proportion of orange juice was 5 

days with 8% proportion of orange juice. The product contains 69,32% of total sugar, 1,56% 

of total acid, and 27,63% yield. Data has been verified using prediction Design Expert 7.0.0. 

T-test result shows that water content, sugar total, acid total, and texture of brem producted 

using optimum condition and commercial solid brem were significantly different (α=…). 

Meanwhile there are no significant effect to white degrees, yields, and the rate of solubility. 

 

Keywords: Brem, Optimization, Orange Juice 
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I PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota Batu merupakan salah satu kota dengan produktivitas buah-buahan 

yang tinggi di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Batu (2015) 

produksi jeruk di Kota Batu mencapai 132,2 ton pada tahun 2014 meskipun tidak 

sebanyak produksi tanaman apel. Angka tertinggi produksi jeruk mencapai 324,4 

ton pada tahun 2012. Buah jeruk bisa menjadi andalan komoditas buah-buahan 

dari Kota Batu selain apel dikarenakan terus menyusutnya lahan pertanian apel 

di wilayah setempat (Sofial, 2015).  

Walaupun buah jeruk di Indonesia dapat dijumpai sepanjang tahun, tetapi 

periode panen buah jeruk di Indonesia umumnya dimulai dari bulan Februari 

hingga September dengan puncaknya terjadi pada bulan Mei, Juni, dan Juli. 

Menurut Hanif dan Lizia (2012), pada bulan puncak panen harga buah jeruk di 

tingkat petani sering menjadi sangat murah, bahkan bisa mencapai di bawah Rp 

1000/kg. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya tujuan utama pemasaran 

dan gudang penyimpanan dingin yang ada belum mampu menampung kelebihan 

produk dari petani. Pabrik olahan skala rumah tangga maupun industri untuk 

jeruk itu sendiri juga belum banyak dibangun saat ini. 

Menurut Tranggono (1990), flavor mempunyai beberapa fungsi dalam 

bahan makanan sehingga dapat memperbaiki, membuat lebih bernilai atau lebih 

diterima dan lebih menarik. Hal tersebut juga didukung oleh Hapsari dkk (2004) 

yang telah melakukan penelitian tentang pembuatan brem aneka rasa yang 

menyatakan bahwa pembuatan brem padat dengan flavor menghasilkan kualitas 

brem padat terbaik. Maka salah satu inovasi dalam diversifikasi buah jeruk yaitu 

diolah menjadi bahan tambahan perasa pada brem padat.  

Brem padat merupakan salah satu makanan tradisional yang banyak 

diproduksi di Madiun atau Wonogiri. Menurut Astawan dan Mita (1991), brem 

padat adalah suatu produk hasil fermentasi dari ketan oleh khamir yang 

dikeraskan. Kandungan brem padat yang 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. 
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Pada proses pengolahan brem, terdapat beberapa tahapan. Menurut 

Widodo (2012) mengutip dari Setyorini (2002) proses pembuatan brem padat 

dimulai dengan pencucian dan perendaman beras ketan, pengukusan, peragian 

dan fermentasi, pengepresan, pemekatan, pengadukan dan yang terakhir 

pencetakan. Selama ini lama fermentasi yang digunakan dalam proses 

pembuatan brem adalah 7 hari, sedangkan lama fermentasi untuk tape ketan 

konsumsi hanya 2 – 3 hari saja (Astawan dan Mita 1991). Dengan adanya 

perbedaan lama fermentasi tersebut, maka diperlukan kajian tentang lama 

fermentasi agar mendapatkan nilai optimumnya. Selain itu, penambahan sari 

buah jeruk sebagai bahan tambahan perasa maka diperlukan kajian tentang 

proporsi penambahan sari buah jeruk dalam proses pembuatan brem padat.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat dirumuskan 

permasalahan. Bagaimanakah pengaruh variasi lama fermentasi beras ketan dan 

proporsi sari buah jeruk pada sari tape ketan terhadap respon rendemen, total 

gula dan total asam pada brem padat yang dihasilkan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mencari nilai maksimum respon rendemen 

dan total gula serta nilai minimum total asam dari variasi lama fermentasi beras 

ketan dan pengaruh proporsi sari buah jeruk pada sari tape ketan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan informasi 

ilmiah tentang optimasi pembuatan brem padat terhadap pengaruh respon 

rendemen, total gula, dan total asam brem padat dengan kajian variasi lama 

fermentasi beras ketan dan proporsi sari buah jeruk pada sari tape ketan. Selain 

itu, hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi kemungkinan penggunaan 

sari buah jeruk sebagai bahan tambahan perasa pada brem padat. 

 

1.5 Hipotesa 

Diduga nilai respon maksimum respon rendemen dan total gula serta nilai 

minimum total asam pada brem padat flavor jeruk terdapat pada proporsi 

penambahan 25% sari buah jeruk dan lama fermentasi beras ketan 7 hari. 
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II TINJAUAN PUSTAKA  

 

 

2.1 Brem Padat 

 Brem merupakan makanan olahan tradisional yang terbuat dari sari tape 

ketan putih. Brem asalnya dikenal sebagai makanan tradisional khas yang 

memiliki sentra industri di Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan, Kabupaten 

Madiun, Jawa Timur. Brem memiliki bentuk lempengan putih kekuningan dengan 

ukuran kurang lebih 15 cm x 5 cm x 0,5 cm (Sukrama, 2009). Menurut  Astawan 

dan Mita (1991) brem padat adalah suatu produk hasil fermentasi dari beras 

ketan putih oleh khamir yang dikeraskan. Brem padat memiliki rasa manis atau 

manis keasaman, tekstur padat, kering, tidak lembek, serta mudah hancur di 

mulut. Brem didominasi oleh rasa manis dan sedikit keasaman yang khas. Selain 

itu yang menjadi keunikan dari brem adalah sensasi saat makan brem tersebut, 

ketika dimasukkan ke dalam mulut akan langsung mencair dan lenyap dan 

seperti meninggalkan rasa dingin di lidah. Brem biasanya dapat ditemukan 

langsung di sentra pembuatannya atau di toko oleh-oleh. 

 

Gambar 2.1 Brem Padat (Pribadi, 2016) 

 Hasil penelitian Winarno, et al (1982) menunjukan bahwa zat kimia yang 

paling banyak terdapat dalam brem padat adalah gula, pati terlarut, dan asam 

laktat. Brem padat merupakan salah satu sumber gula yang baik. Di dalam 100 

gr brem terkandung 65,18 gr gula, sehingga rasanya manis dan sekaligus 

sebagai sumber energi yang baik. Komposisi kimia brem padat dapat dilihat pada 

Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Komposisi Kimia per 100 gram Brem Padat 

Senyawa Kimia Kadar (g) 

Gula 65,18 

Pati 4,56 

Air 18,87 

Total asam 1,58 

Lemak 0,11 

Protein 0,42 

Padatan terlarut 1,34 

Etanol 8,9 

  

Sejalan dengan meningkatnya kesukaan masyarakat akan makanan alami, 

maka konsumsi brem padat terus meningkat. Hal tersebut juga didukung dengan 

kenyataan bahwa brem telah menyokong perekonomian masyarakat. 

Departemen Perdagangan Republik Indonesia telah mengeluarkan suatu 

Standar Nasional Indonesia dengan nomor (SNI 01-2559-1992) untuk 

memperhatikan kualitas brem padat.  

Tabel 2.2 Standar Mutu Brem Padat 

Aspek uji Standar Mutu 

Bau Seperti bau gula 

Rasa Manis Keasaman 

Warna Merah Kecoklatan 

Kadar air 16% 

Kadar abu 0,5% 

Jumlah karbohidrat dihitung sebagai pati 60% – 70% 

Pemanis Buatan Tidak ternyata 

Derajat asam (ml NaOH 1 N/100 gram) Maksimal 15% 

Kandungan Logam (Cu, Pb, Hg, Zn, dan As) Tidak ternyata 

Bagian tak larut dalam air Maksimal 1% 

Jamur/Bakteri Coli Negatif 

 

2.1.1 Cara Pembuatan Brem 

 Pada proses pengolahan brem, terdapat beberapa tahapan. Menurut 

Widodo (2012) mengutip dari Setyorini (2002) proses pembuatan brem padat 

dimulai dengan pencucian dan perendaman beras ketan, pengukusan, peragian 

dan fermentasi, pengepresan, pemekatan, pengadukan, dan yang terakhir 

pencetakan. Berikut merupakan tahapan pembuatan brem: 
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a) Pencucian dan Perendaman 

Pencucian pada beras ketan dimaksudkan untuk menghilangkan kotoran 

yang terikut pada bahan baku selama proses pemanenan. Sedangkan 

perendaman berperan dalam hidrasi molekul pati untuk mempermudah proses 

gelatinisasi. Jumlah air yang terserap pada saat perendaman mencapai 30% 

sehingga pati dapat tergelatinisasi dengan baik jika dipanaskan (Winarno, 1995). 

b) Pengukusan 

Proses pengukusan dapat mensterilkan bahan baku sehingga dapat 

mengontrol tahap fermentasi lebih baik. Beras yang masak atau tanak dapat 

diperoleh dari pengukusan selama 30-60 menit dihitung saat uap air mulai 

terpenetrasi ke dalam bahan. Selama pengukusan beras akan menyerap air 7-12 

% dari berat awal pengukusan. Total penyerapan air sebanyak 35-40% dapat 

menghasilkan beras tanak yang baik untuk difermentasi (Soesanto dan Saneto, 

1994). 

c) Peragian dan Fermentasi  

Proses fermentasi dalam pembuatan brem merupakan suatu tahapan 

yang penting. Lama proses fermentasi yang optimum didapatkan pada hari ke 7 

dimana air tape sudah banyak dan belum bercitarasa alkohol pekat. Menurut 

Astawan (2008) proses fermentasi meliputi empat tahap penguraian. Tahap 

pertama, molekul-molekul pati akan dipecah menjadi dekstrin dan gula-gula 

sederhana. Proses ini merupakan hidrolisis enzimatis. Tahap kedua, gula yang 

terbentuk akan diolah menjadi alkohol. Tahap ketiga, alkohol kemudian diubah 

menjadi asam organik oleh bakteri Pediococcus dan Acetobacter melalui proses 

oksidasi alkohol. Tahap keempat, sebagian asam organik akan bereaksi dengan 

alkohol membentuk cita rasa yang khas, yaitu ester. Enzim yang mampu 

mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbondioksida selama fermentasi 

adalah enzim zimase yang dihasilkan oleh khamir Saccharomyces cereviseae. 

Proses fermentasi dalam pembuatan brem akan menghasilkan alkohol, asam 

piruvat dan asam laktat. Asam piruvat adalah produk antara yang terbentuk pada 

hidrolisis gula menjadi etanol dan dapat diubah menjadi etanol atau asam laktat. 

Perubahan asam piruvat menjadi asam laktat dikatalisis oleh bakteri Pediococcus 

pentasaeus. 

d) Pengepresan dan Pemekatan 

Menurut Legowo (1984), pembuatan brem pada diawali dengan 

mengepres tape hingga cairannya keluar. Pengepresan dilakukan dengan 
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menggunakan alat pengepres manual. Tape hasil fermentasi beras ketan 

dimasukan ke dalam karung lalu dipres hingga seluruh sari tapenya keluar. Sari 

tape tersebut kemudian dipekatkan dengan cara pemasakan hingga mengental. 

Menurut Basuki (1973), pemasakan dilakukan dengan sesekali diaduk dengan 

tujuan pengentalan. Pemasakan dilakukan dengan suhu tinggi 95 – 110ºC 

selama kurang lebih 30 menit. Dalam hal ini panas yang terlalu tinggi akan 

mengakibatkan terjadinya karamelisasi larutan yang mengandung gula tinggi 

sehingga brem yang dihasilkan akan berwarna coklat. 

e) Pengadukan dan Pencetakan 

Proses setelah pemasakan adalah pengadukan. Adonan brem yang telah 

dimasak kemudian dimasukan ke dalam mixer. Proses pengadukan dilakukan 

kurang lebih selama 30 menit. Pengadukan dilakukan dengan tujuan pembuihan 

sehingga akan membantu proses pengeringan sehingga brem cepat memadat 

(Legowo, 1984). Pencetakan merupakan tahap akhir pada pembuatan brem 

padat. Pencetakan dilakukan dengan penuangan adonan pada cetakan setebal 

0,5 – 1 cm. Setelah dituangkan adonan tersebut diratakan menggunakan alat 

dari kayu dan digaris sesuai ukuran brem yang diinginkan. Kemudian brem 

dibiarkan kering dan memadat (Soesanto dan Saneto, 1994). 

2.2 Beras Ketan 

 Beras ketan putih merupakan salah satu varietas padi yang termasuk 

dalam family Graminae. Bulir beras sebagian besar terdiri dari zat pati (sekitar 

80-85%) yang terdapat dalam endosperma yang tersusun oleh granula-granula 

pati yang berukuran 3-10 milimikron. Beras ketan juga mengandung vitamin 

(terutama pada bagian aleuron), mineral dan air. Taksonomi beras ketan putih 

diklasifikasikan oleh Steens (1988) sebagai berikut: 

Divisio  : Spermatophyta 

Kelas  : Angiosperma 

Ordo  : Graminales 

Famili  : Graminae 

Genus  : Oryza 

Spesies : Oryza sativa L. 

Varietas : Oryza sativa L. var. Forma glutinous 
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Gambar 2.2 Beras ketan putih (Atmadja, 2014) 

 Komposisi kimiawi Beras Ketan Putih terdiri dari Karbohidrat 79,4% ; 

Protein 6,7 % ; Lemak 0,7 % ; Ca 0,012 % ; Fe 0,008 % ; P 0,148 % ; Vit B 

0,0002 % dan air 12 %. Kandungan karbohidrat beras ketan sangat tinggi 

dibanding protein, lemak, dan vitamin. Karbohidrat mempunyai peranan penting 

dalam menentukan karakteristik bahan makanan, misalnya rasa, warna, tekstur, 

dan lain-lain. Zat makanan utama yang terkandung dalam beras ketan adalah 

pati. Pati merupakan homopolimer glukosa dan ikatan glikosida (Steens, 1988). 

 Hampir seluruh beras ketan mengandung amilopektin, sehingga daya 

lekat pada beras ketan jauh lebih lekat dibanding dengan beras yang biasanya 

digunakan sebagai makanan pokok orang Indonesia. Bagian utama karbohidrat 

dalam beras dan beras ketan adalah pati yang dalam endosperm. Beras 

berbentuk polyhedral dengan ukuran 3-5 µm. Rasio antara kandungan amilosa 

dan amilopektin merupakan faktor utama penentu mutu rasa, kualitas makanan 

ataupun tekstur nasi dan kue berbahan baku beras (Juliano, 1980). 

2.3 Ragi Tape 

 Ragi meruapakan suatu inokulum atau starter untuk melakukan 

fermentasi dalam pembuatan produk tertentu. Ragi biasanya dibuat dengan 

bahan baku tepung beras yang dijadikan adonan, ditambah beberapa ramuan 

tertentu dan dicetak dengan diameter   2 – 3 cm. Biasanya ragi digunakan untuk 

membuat arak, tape ketan, tape ketela (peuyeum), dan brem di Indonesia 

(Astawan, 2004).  
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Gambar 2.3 Ragi Tape (Null, 2014) 

Bahan-bahan yang digunakan untuk membuah ragi adalah laos, bawang 

putih, tebu kuning atau gula pasir, ubi kayu, jeruk nipis dicampur dengan tepung 

beras, lalu ditambah sedikit air sampai terbentuk adonan. Adonan ini kemudian 

didiamkan dalam suhu kamar selama 3 hari dalam keadaan terbuka, sehingga 

ditumbuhi khamir dan kapang secara alami. Setelah itu adonan yang telah 

ditumbuhi mikroba diperas untuk mengurangi airnya, dan dibuat bulatan-bulatan 

lalu dikeringkan (Saono et al, 1981). 

 

2.4 Flavor 

 

 Flavor atau citarasa merupakan sensasi yang dihasilkan oleh bahan 

makanan ketika diletakkan dalam mulut terutama yang ditimbulkan oleh rasa dan 

bau (Zuhra, 2006). Penginderaan cecapan yang menimbulkan rasa dapat dibagi 

menjadi 4 cecapan utama yaitu manis, pahit, asam, dan asin. Pada umumnya 

bau yang diterima oleh hidung dan otak lebih banyak merupakan berbagai 

ramuan dari 4 bau utama yaitu harum, asam, tengik, dan hangus. Selain rasa 

dan bau, ada hal lain yang mempengaruhi kualitas untuk sensasi yang dihasilka 

secara keseluruhan yaitu tekstur (kehalusan, kekesatan, butir-butiran, dan 

viskositas). 

 Banyak makanan dan minuman olahan begitu memikat dari segi rasa dan 

aroma. Selain diperoleh dari bahan alami, rasa dan aroma ini dapat diperoleh 

dari perisa makanan. Perisa makanan didefinisikan secara rinci di dalam SNI 01-

7152-2006 yang mengatakan bahwa perisa adalah bahan tambahan pangan 
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berupa preparat konsentrat, dengan atau tanpa ajudan perisa (flavouring agent) 

yang digunakan untuk memberi flavor, dengan pengecualian rasa asin, manis, 

dan asam. Tidak dimaksudkan untuk konsumsi secara langsung dan tidak 

diperlakukan sebagai bahan pangan. Perisa makanan merupakan bahan 

tambahan makanan yang berguna memberikan rasa maupun aroma makanan 

dan minuman sehingga meningkatkan kualitas produk tersebut. Perisa makanan 

ini dapat dihasilkan dari ekstraksi bahan alami maupun sintetis (kimia). 

 Menurut SNI 01-7152-2006 merinci perisa makanan dibagi menjadi tujuh 

jenis yaitu senyawa perisa alami, bahan baku aromatik alami, preparat perisa, 

perisa asap, senyawa perisa identik alami, senyawa perisa artifisial dan perisa 

hasil proses panas. Namun secara garis besar perisa makanan terbagi menjadi 

perisa alami dan perisa sintetis. Perisa alami diperoleh dari ekstraksi bahan alami 

yang diperoleh melalui proses fisik, mikrobiologis atau enzimatis dari bahan 

tumbuhan atau hewan, yang diperoleh secara langsung atau setelah melalui 

proses pengolahan. Senyawa perisa tersebut sesuai untuk konsumsi manusia 

pada kadar penggunaanya tetapi tidak ditunjukan untuk dikonsumsi langsung. 

Sedangkan perisa sintetis dihasilkan dari bahan sintetis (kimia). 

 Perisa jeruk pada makanan sudah umum dijumpai. Rasa jeruk tersebut 

dapat ditemui pada bubur atau biskuit bayi. Memang perisa jeruk lebih banyak 

digunakan sebagai perisa pada minuman. Perisa yang dipergunakan pun juga 

beragam tergantung dari konsumen produk tersebut. Pada bubur dan biskuit bayi 

seperti farley’s, nestle, milna, dan cerelac menggunakan buah asli sebagai 

perasanya. Sedangkan pada produk biskuit seperti oreo atau stick roll 

menggunakan perisa buatan. Aroma jeruk perisa sintetis didapatkan dari etil 

asetat. Etil asetat diperoleh dari hasil sintetis asam asetat dan etanol dengan 

menggunakan reaksi esterifikasi Fischer. Dalam sintetis tersebut biasanya 

disertai dengan katalis asam seperti asam sulfat (SNI, 2006). 
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Gambar 2.4 Struktur Asam Asetat (Laura, 2013) 

 

2.5 Jeruk 

 

 Tanaman Jeruk (Citrus sp) berasal dari negara tropis Asia dan Malayan 

Archipel yang beriklim tropis. Komposisi buah jeruk dipengaruhi beberapa faktor 

seperti kondisi pertumbuhan, varietas, iklim, dan kematangan. Tanaman Jeruk 

diklasifikasikan oleh Backer dan Bakhhuizen (1965), sebagai berikut: 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Rutales 

Keluarga : Rutaceae 

Genus  : Citrus 

Spesies  : Citrus Sp. 

 

Gambar 2.5 Jeruk keprok 55 (Sofial, 2015) 
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Tanaman jeruk adalah tanaman yang berbentuk pohon atau perdu dengan 

semak yang jarang. Daun yang dimiliki berhadapan atau berselang, tunggal atau 

majemuk, dengan kelenjar minyak transparan. Bunga beraturan, bunga majemuk 

di ketiak daun atau pada ujung batang, diameter 1,5 sampai 2 cm. bunga kecil-

kecil, berbau harum, dan kelopak berbentuk cawan bulat telur. Kelopak 

berjumlah 4 sampai 5, bersatu atau tidak. Mahkota bunga kebanyakan berjumlah 

4 sampai 5 berdaun lepas. Benang sari 4 sampai 5 atau 8 sampai 10. Bakal 

buah menumpang, seperti juga buahnya bentuknya sangat berbeda (Sumartono, 

1983). 

 Menurut Albrigo dan Carter (1977), bagian-bagian utama buah jeruk jika 

dilihat dari luar sampai ke dalam adalah kulit (tersusun atas epidermis, flavedo, 

kelenjar minyak, albedo, dan ikatan pembuluh), segmen-segmen (terdiri atas 

dinding segmen, rongga cairan, biji), dan core (bagian tengah yang terdiri dari 

ikatan pembuluh dan jaringan parenkim). Komposisi kimia buah jeruk dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, seperti keadaan pertumbuhan, varietas, tingkat 

kematangan buah dan iklim. Tanaman jeruk yang mempunyai varietas sama tapi 

tumbuh pada daerah dengan iklim yang berbeda akan menghasilkan buah 

dengan komposisi kimia yang berbeda pula. Demikian juga halnya dengan waktu 

pemetikan yang bebeda. 

 Menurut Ting dan Attaway (1971), flavedo banyak mengandung minyak 

esensial, pigmen, karotenoid, dan steroid. Sedangkan bagian albedo kaya akan 

selulosa, hemiselulosa lignin, senyawa pektat dan fenol. Sebagian gula dan 

asam sitrat terdapat pada sari buah disamping komponen nitrogen, lipid, 

senyawa fenolik, vitamin dan senyawa anorganik. Sedangkan gula yang banyak 

terdapat dalam buah jeruk adalah sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Vitamin-

vitamin lain yang terkandung dalam jeruk selain vitamin C yaitu vitamin A 250-

420 IU, tiamin 70-120 µg, niasin 200-220 µg, riboflavin 20 µg, biotin 0,5 µg, asam 

folat 1,2 µg, inositol 135 mg setiap 100 ml dan asam pantotenat serta tokoferol. 

Sedangkan unsur mineral dalam buah jeruk terdiri dari (mg/100g) : Natrium 2,2, 

Kalium 15,5, Calsium 41,3, Magnesium 11,2, Ferrum 0,2, Phospor 16,7, Sulfur 

10,3, dan Clorida 2,4. Senyawa volatile yang membentuk aroma jeruk adalah 

hidrokarbon terpen, komponen karbonil, alkohol, dan ester yang terdapat pada 

kelenjar minyak kulit dan kantung sari buah. 
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Tabel 2.3 Komposisi kimia 4 jenis buah jeruk per 100 gram buah jeruk 

Komponen Jeruk Bali Jeruk Keprok Jeruk Manis Jerus Nipis 

Protein (g) 0,60 0,80 0,90 0,90 

Lemak (g) 0,20 0,30 0,20 0,10 

K.H. (g) 12,40 10,90 11,20 12,30 

Ca (mg) 23,00 33,00 33,00 40,00 

P (mg) 27,00 23,00 23,00 22,00 

Fe (mg) 0,50 0,40 0,40 0,6 

Vit A SI 25,00 420,00 190,00 0 

VIt B1 (mg) 0,02 0,07 0,08 0,04 

Vit C (mg) 197,00 31,00 49,00 27,00 

K. Air (g) 82,60 87,30 87,20 86,00 

Sumber: Direktorat Gizi Dept.Kes.RI (1981). 

 Menurut Kefford (1970), di dalam buah jeruk juga terdapat enzim-enzim 

yang aktif dalam proses metabolisme buah jeruk itu sendiri, misalnya pectin 

esterase, asetil esterase, fosfatase, asam glutamat dekarboksilase, sitokrom 

oksidase, dan proteinase. Masing-masing enzim tersebut aktif dalam proses 

menghidrolisa pectin dalam buah jeruk, hidrolisa ester dari asam asetat, 

propionat, dan butirat dengan alkohol, hidrolisa senyawa-senyawa phospat 

termasuk polipospat, dan pemecahan gugus karboksil asam glutamate 

menghasilkan asam amino butirat. 

 Menurut Hulme (1971), terdapat beberapa asam organik dalam buah 

jeruk, namun asam organik yang paling banyak terdapat dalam buah jeruk 

adalah asam sitrat. Asam organik yang terdapat pada jeruk yaitu asam malat, 

asam kuinat, asam propionat, dan asam jenis lain. Asam kuinat juga terdapat 

pada kulit daging buah jeruk. Pada buah jeruk yang masih muda, jumlah asam 

kuinat besar, terutama pada gelembung-gelembung sari buah. Pada jeruk muda 

asam kuinat yang terdapat pada gelembung-gelembung sari buah kira-kira 

seperlima dari asam sitrat atau setengah dari asam malat yang terdapat pada 

buah jeruk. Total asam tersebut menurun selama proses pematangan. 

Penurunan total asam pada proses pematangan buah disebabkan oleh 

pengenceran akibat bertambah besarnya volume buah dan meningkatnya sari 

buah jeruk. 
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2.6 Sugar Acid Ratio 

 Pasar membutuhkan spesifikasi kematangan buah yang standar. 

Tentunya konsumen akan memilih buah yang kematangannya tepat untuk 

dikonsumsi. Konsumen tidak memilih buah yang belum matang atau terlalu 

matang saat membelinya. Standar yang digunakan yaitu rasio antara gula yang 

ditunjukan dari padatan gula terlarut dengan asam yang ada pada buah tersebut 

(Hardy, 2010). Pada penelitian kali ini, Sugar Acid Ratio digunakan sebagai 

pendekatan yang terukur untuk menggambarkan rasa pada brem padat. SNI 01-

2559-1992 mendeskripsikan bahwa rasa pada brem padat adalah manis 

keasaman. Pendekatan melalui Sugar Acid Ratio diharapkan mampu 

menerangkan dengan lebih jelas rasa pada brem padat tersebut. Sehingga perlu 

adanya modifikasi untuk menghitung sugar acid ratio untuk brem padat. 

 Langkah-langkah dalam menentukan sugar acid ratio (Damiani, 2011): 

1. Mengumpulkan sampel 

Sampel dikumpulkan dari kelompok sampel yang akan diuji. Sampel yang 

diambil harus memiliki tipe yang sama dengan kelompok buah yang akan diuji. 

Buah yang diambil  harus random berdasarkan ukuran dan warna buahnya. 

2. Menghitung persentase sari buah dalam buah 

Menghitung persentase jus dalam buah dilakukan dengan menimbang 

berat buah terlebih dahulu. Setelah itu sari buah diperas dari buahnya kemudian 

ditimbang beratnya. Persentase sari buah didapatkan dengan rumus = berat sari 

buah : berat buah x 100 persen. 

3. Menghitung jumlah derajat brix 

Derajat brix dikenal juga sebagai total padatan terlarut yang terdapat 

pada sari buah. Total padatan terlarut sebagian besar (85%) merupakan gula 

dengan komponen lain seperti asam organik, vitamin, protein, asam amino, dan 

lain-lain. Level kadar gula dalam buah menunjukan tingkat kematangan buah, 

tetapi level tersebut bisa menurun ketika buah over-mature. Cara menghitung 

derajat brix yaitu dengan menggunakan refraktometer. Pertama-tama 

reftraktometer harus dikalibrasi. Setelah alat bersih dan siap digunakan, teteskan 

sari buah ke bagian prism. Kemudian lihat skala brix dengan mengarahkan prism 

ke cahaya yang baik. Setelah terlihat skalanya bersihkan kembali refraktometer. 

4. Menghitung total asam 

Asam sitrat pada buah lebih tinggi pada awalnya kemudian menurun 

sesuai dengan kematangan buah tersebut. Keasaman buah dilihat dengan 
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prosedur titrasi. Tes tersebut membutuhkan indikator berupa phenolphthalein. 

Titrasi dihentikan ketika warna sudah berubah menjadi merah muda. 

Penghitungan persentase asam dilakukan dengan rumus = total NaOH yang 

ditambahkan x 0.064 

5. Menghitung sugar:acid ratio 

Menghitung sugar:acid ratio dilakukan dengan membandingkan total gula 

yang telah dihitung sebelumnya dengan persentase asam yang telah dihitung 

pada buah tersebut. 

Brixº ꞉ Persentase Asam = sugar:acid ratio 

 

2.7 Analisa Permukaan Respon 

 

 Metode permukaan respon (Respon Surface Methodology) atau disebut 

RSM merupakan suatu teknik statistik dan matematika yang digunakan untuk 

menganalisis permasalahan yang terkait dengan respon serta bertujuan untuk 

menentukan nilai optimum dari respon itu (Marwan, 2010). RSM ini merupakan 

dasar dari model pengujian linear antara variable saling bebas dan respon pada 

pengujian yang pendek (Montgomery dan Runger, 2007).  Selain itu, RSM juga 

penting untuk perencanan, perkembangan, dan analisa dari peneliti, belajar 

tentang produk untuk skala industri, ilmu biologi, klinik, sosial, dan food sciences 

(Bradley, 2007). 

 Metode permukaan respon adalah teknik yang digunakan untuk 

memodelkan hubungan antara variabel respon dan faktor perlakuan. Variabel 

faktor dalam eksperimen dapat disebut juga variabel independen dan dikontrol. 

Metode ini membantu peneliti dalam melakukan improvisasi untuk mendapatkan 

hasil optimum secara tepat dan efisien. Setelah menentukan daerah percobaan, 

model respon dengan tingkat ketepatan lebih tinggi dapat digunakan untuk 

mendapatkan nilai variabel sebenarnya yang akan menghasilkan respon 

optimum. Dalam metode permukaan respon, permukaan solusi optimum dapat 

dipilih untuk kondisi maksimum, minimum, kondisi hasil yang paling diinginkan 

dan kondisi sepanjang batas atas dan bawah (Myers dan Montgomery, 2002). 
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III METODOLOGI PERCOBAAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

 Penelitian dilaksanakan di Koperasi pengrajin brem “Jaya Makmur” Desa 

Kaliabu, Caruban Kabupaten Madiun, Laboratorium Biokimia dan Analisa 

Pangan, Laboratorium Pengolahan dan Rekayasa Pangan Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya mulai bulan Oktober 2016 sampai bulan Maret 

2017. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat-alat yang digunakan selama proses pembuatan brem padat rasa jeruk 

antara lain: baskom plastik, panci, pengaduk kayu, kain saring, timbangan, mixer, 

loyang kotak, kompor gas, pisau, dandang. Alat- alat yang digunakan untuk 

analisa antara lain: 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, 

desikator, oven, dan kompor listrik. 

3.2.2 Bahan 

Bahan utama yang digunakan dalam proses pembuatan brem padat rasa 

jeruk adalah beras ketan, ragi tape merk NKL, jeruk. Bahan-bahan yang 

digunakan untuk analisa kimia dengan kemurnian teknis meliputi aquades, NaOH 

0,1 N, Indikator PP, Nelson A, Nelson B, dan Arsenomolibdat, larutan glukosa, 

Cu2O, Pb-Asetat, dan NaOH. 

3.3 Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode Respon Surface Methodology (RSM) 

sebagai proses optimasi dioperasikan menggunakan program Design Expert DX 

7.0.0. Penelitian dilakukan dengan rancangan Central Composite dengan 2 

faktor. Faktor (X1) adalah lama fermentasi dan faktor (X2) adalah proporsi. Titik 

tengah pada penelitian ini adalah (X1) = 7 hari dan (X2) = 25%. Kemudian 

menentukan -1 level dan +1 level pada tiap-tiap faktor dalam program tersebut. 

Nilai -1 level dan +1 level ditentukan dari selisih yang diinginkan dari titik tengah. 

Tampilan tabel dari aplikasi dapat dilihat pada Tabel 3.1 
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Tabel  3.1 Tampilan tabel pada software 

Faktor Unit -1 Level +1 Level -alpha +alpha 

Fermentasi Hari 5 9 4.17 9.83 

Proporsi % 8 42 0.96 49.04 

 

Selanjutnya masing-masing percobaan dilakukan analisis respon. Respon 

yang digunakan pada penelitian ini adalah total gula, total asam dan rendemen. 

Data hasil analisis respon dapat dilihat pada Tabel 3.2. Hasil brem padat yang 

telah dioptimasi kemudian akan dilanjutkan dengan analisa secara kimia pada 

titik perlakuan paling optimum. 

Tabel 3.2 Rancangan metode permukaan respon proses pembuatan brem  padat flavor 

jeruk 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan 2 tahap penelitian yaitu 

penelitian pendahuluan dan penelitian utama. Penelitian pendahuluan dilakukan 

di Koperasi pengrajin brem “Jaya Makmur” berlokasi di Desa Kaliabu, Caruban 

Kabupaten Madiun. Penelitian pendahuluan bertujuan untuk menentukan dan 

mengetahui batasan variabel bebas dalam proses pembuatan brem padat yaitu 

  

Kode Aktual Respon 

Std Run X1 X2 

Lama 

Fermentasi 

(Hari) 

Proporsi 

Sari 

Jeruk (%) 

Total 

Gula 

Total 

Asam 
Rendemen 

13 1 0.00 0.00 7.00 25.00 

   12 2 0.00 0.00 7.00 25.00 

   11 3 0.00 0.00 7.00 25.00 

   1 4 -1.00 -1.00 4.17 8.00 

   5 5 -1.41 0.00 3.00 25.00 

   2 6 1.00 -1.00 9.83 8.00 

   3 7 -1.00 1.00 4.17 42.00 

   7 8 0.00 -1.41 7.00 0.96 

   8 9 0.00 1.41 7.00 49.04 

   4 10 1.00 1.00 9.83 42.00 

   6 11 1.41 0.00 11.00 25.00 

   9 12 0.00 0.00 7.00 25.00 

   10 13 0.00 0.00 7.00 25.00 
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lama fermentasi dan proporsi sari buah, serta proses pembuatan brem padat 

yang tepat. Titik lama fermentasi maksimum didapat selama 7 hari, hal ini dilihat 

dari jumlah air tape yang banyak serta didukung dengan beberapa penelitian 

terdahulu. Sedangkan proporsi sari buah didapatkan titik maksimum sebesar 

25% penambahan sari buah ke air tape. Dari penambahan 25% tersebut 

didapatkan tekstur dan aroma terbaik dibanding dengan proporsi lainnya (Data 

pribadi, 2016). 

Penelitian utama adalah tahap optimasi menggunakan metode respon 

permukaan dengan Desain Expert 7.0.0 (trial version). Pemilihan proses optimasi 

pada penelitian ini dengan menggunakan metode RSM dikarenakan akan 

mampu mendapatkan titik optimum selama proses pembuatan brem padat flavor 

jeruk sesuai dengan kriteria yang diinginkan tanpa harus melakukan running 

penelitian yang lebih banyak. Tahapan verifikasi hasil optimum dilakukan untuk 

membuktikan apakah solusi titik optimum variable bebas yang diberikan program 

Desain Expert benar-benar dapat memberikan hasil respon yang sesuai dengan 

respon optimum yang telah ditentukan oleh program akan menghasilkan respon 

yang optimum. Analisis lanjutan pada brem padat yang dihasilkan setelah 

dilakukan verifikasi.  

 

3.4.1 Tahapan Pembuatan Tape Ketan (Ristekdikti, 1982): 

1. Beras ketan dibersihkan dengan cara ditampi, lalu direndam selama 6 

jam. 

2. Kemudian isi dandang dengan air secukupnya, lalu didihkan. 

3. Masukkan bahan ke dalam dandang dan masak sampai setengah masak 

4. Setelah itu turunkan dari api, siram dengan air dingin dan buatlah karon, 

kemudian masak lagi sampai masak, tapi usahakan jangan terlalu empuk. 

5. Kemudian masak beras ketan dengan dandang sampai masak. 

6. Setelah itu turunkan dari api lalu diangin-anginkan hingga dingin dan 

taburi ragi. 

7. Ketan yang sudah ditaburi ragi tersebut kemudian tutup dengan daun 

pisang, atau masukkan dalam kantung plastik yang ditusuk dengan 

jarum. 

8. Fermentasikan selama 3 hari, yaitu dibiarkan dalam suhu kamar selama 3 

hari. 
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3.4.2 Tahapan Pembuatan Sari Jeruk (Hasbulah, 1986):  

1. Proses pemerasan dimulai dengan jeruk dipotong dua di bagian 

tengahnya. Setelah itu diperas dengan menggunakan tangan, atau 

diperas dengan menggunakan alat bantu memeras. 

2. Sari buah hasil pemerasan disaring dengan kain saring. 

3. Sari buah jeruk dipanaskan pada suhu 95-100ºC selama 15 menit di 

dalam panci. 

3.4.3 Tahapan Pembuatan Brem (Widodo, 2012): 

1. Air tape dari hasil fermentasi dimasak dengan sesekali diaduk dengan 

tujuan pengentalan. 

2. Adonan brem kemudian diaduk dengan mixer. Pengadukan dilakukan 

dengan tujuan pembuihan sehingga akan membantu proses pengeringan 

sehingga brem cepat memadat. 

3. Pada tahap akhir pembuatan brem adalah dengan menuangkan cairan 

pekat pada cetakan setebal 0,5-1 cm, kemudian brem dibiarkan kering. 

 

3.5 Pengamatan dan Analisa Data 

3.5.1 Verifikasi Hasil Optimum 

 Verifikasi merupakan tindakan pengecekan apakah hasil dari perhitungan 

lama fermentasi dan proporsi sari buah yang optimum pada proses pembuatan 

brem padat dapat memberikan respon yang optimum juga. Proses verifikasi 

dilakukan pada pembuatan brem padat yang diperoleh dengan 

mengkombinasikan kedua taraf variabel perlakuan optimum tersebut. Lama 

fermentasi dan proporsi yang sebenarnya akan menghasilkan brem dengan total 

asam minimum, total gula maksimum dan rendemen maksimum dapat diketahui 

dari hasil analisis data yang didapatkan pada penelitian utama. Verifikasi diulang 

sebanyak 3 kali untuk memperkuat data yang dihasilkan. 

3.5.2 Analisa Data 

 Setelah diverifikasi nantinya akan didapat brem padat dengan hasil 

perlakuan paling optimum. Brem padat tersebut kemudian akan dianalisa 

kandungannya, yaitu: 

1. Kadar air 

2. Tekstur 

3. Derajat keputihan 

4. Laju kelarutan 
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3.6 Diagram Alir Proses 

3.6.1 Diagram Alir Pembuatan Tape Ketan 

  

(Modifikasi Widodo, 2012) 

Gambar 3.1 Diagram alir pembuatan tape ketan 

 

Pemeraman ( 27ºC – 30ºC, 4,5,7,9,10 hari) 

Pendinginan ( 27ºC – 30ºC) 

Ketan Kukus 

Inokula

Pengukusan I (95ºC, 30 menit ) 

Pengaruan 
Air 

(800ml/1kg) 

Pengukusan II (95ºC, 30 menit) 

Beras Ketan Putih 

Perendaman (±15 jam) 

Penirisan 

Ragi  
(0,6 g/ kg ketan 

Ampas 

Tape 

Ketan 

Pengepresan 

Air Tape 
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3.6.2 Diagram Alir Pembuatan Sari Jeruk 

 

(Hasbulah, 1986) 

Gambar 3.2 Diagram alir pembuatan sari jeruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeruk 

Disortasi 

Dibelah 

Diperas Ampas 

Sari Jeruk 



21 
 

3.6.3. Diagram Alir Optimasi Pembuatan Brem 

 

(Modifikasi Widodo, 2012) 

Gambar 3.3 Diagram alir pembuatan brem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brem Padat 

Analisa : 

Total Gula, Total 

Asam, Rendemen 

Air Tape 

Pencampuran Sari Buah 

Jeruk 

(0.96, 8, 25, 

42, 49.03) % 

Pemasakan 110ºC 

selama 30 menit 

 

Pengadukan selama 30 menit 

Pencetakan 

Pemadatan ( suhu 

kamar) 
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3.6.4 Verifikasi Hasil Optimum Proses Pembuatan Brem 

 

Gambar 3.4 Diagram alir pembuatan sari tape optimum 

 

Pemeraman 27ºC – 30ºC, 5 hari 

Pendinginan ( 27ºC – 30ºC) 

Ketan Kukus 

Inokula

si 

Pengukusan I (95ºC, 30 menit ) 

Pengaruan 
Air 

(800ml/1kg) 

Pengukusan II (95ºC, 30 menit) 

Beras Ketan Putih 

Perendaman (15 jam) 

Penirisan 

Ragi  
(0,6 g/ kg ketan 

Ampas 

Tape 

Ketan 

Pengepresan 

Sari Tape 
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Gambar 3.5 Diagram alir pembuatan brem padat optimum 

 

Brem Padat 

Analisa : 

Kadar air, total gula, 

total asam, tekstur, 

derajat keputihan, 

rendemen, laju 

kelarutan. 

Sari Tape 

Pencampuran Sari Buah 

Jeruk 8 % 

Pemasakan selama 

30 menit 

 

Pengadukan selama 30 menit 

Pencetakan 

Pemadatan ( suhu 

kamar 23ºC) 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Analisa Bahan Baku 

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

yang digunakan adalah beras ketan putih dengan kualitas baik tanpa adanya 

campuran beras jenis lainnya. 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 optimasi. Hasil 

analisa dapat dilihat pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1 Komposisi Kimia Beras Ketan Putih 

NO KOMPONEN HASIL ANALISA (%) 

1 Kadar air 11.88 

2 Total gula 65.79 

3 Total asam 0.77 

 

Tabel 4.1 menunjukan bahwa kadar air beras ketan putih sebesar 11,88%. 

Kadar air pada beras ketan putih tersebut rendah karena beras ketan putih telah 

mengalami proses pengeringan setelah dipanen. Pengeringan tersebut dilakukan 

untuk mempermudah proses penggilingan dan menambah umur simpan dari beras 

itu sendiri. Hasil analisa pada total gula adalah 65,79%. Beras ketan putih memiliki 

kandungan gula yang tinggi yang menjadikannya salah satu sumber energi. 

Sedangkan hasil analisa menunjukan nilai 0,77% untuk total asam pada beras 

ketan putih. 

 

4.2 Optimasi Proses Pembuatan Brem Padat Flavor Jeruk 

 Optimasi merupakan sebuah metode untuk menemukan hasil terbaik 

(optimal) dari suatu rancangan percobaan. Metode ini merupakan sebuah 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 optimasi 

proses pembuatan brem padat flavor jeruk ini adalah metode Response Surface 

Metodology (RSM). Proses optimasi dilakukan dengan rancangan Center 

Composite Design dengan metode Response Surface Metodology (RSM). 

Penentuan titik optimum pada analisis permukaan respon dengan 

rancangan komposit pusat memerlukan daerah percobaan yang berada di sekitar 
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titik tengah percobaan. Sebelumnya telah dilakukan penelitian pendahuluan untuk 

menentukan center point yang akan digunakan sebagai acuan. Daerah percobaan 

tersebut terdiri dari dua taraf dari setiap variable yang dikode dengan -1 dan +1 

dan diperluas dengan nilai α adalah 2k/4 dimana k adalah banyaknya variable yang 

diujikan (Gaspers, 1995), sehingga jika banyaknya variabel adalah 2 maka nilai α 

ditetapkan sebesar 1,414. Variabel kode -1 dan +1 menunjukkan taraf variabel 

yang berada sebelum dan sesudah titik optimum. Jarak antara variabel kode -1 

terhadap variabel optimum 0 adalah sama dengan jarak antara variabel kode +1 

terhadap variabel optimum 0. 

Optimasi proses pembuatan brem padat dengan flavor jeruk dilakukan 

sesuai dengan prosedur pembuatan brem pada umumnya dengan beberapa 

modifikasi. Pada penelitian ini dikaji 2 faktor yaitu lama fermentasi dan proporsi 

sari buah. Respon yang diinginkan adalah total gula yang maksimum, total asam 

yang minimum, dan rendemen yang maksimum. Data hasil analisis respon 

optimasi proses pembuatan brem padat flavor jeruk dapat dilihat pada Tabel 4.2 

data tersebut digunakan dalam analisis statistik untuk mengoptimasi proses. 

Tahapan proses input data pada program Design Expert DX 7.0.0 masing-masing 

respon untuk setiap lama fermentasi dan proporsi sari buah dapat dilihat pada 

(Lampiran 2). Prediksi model persamaan untuk setiap respon yang akan dianalisis 

secara statistic yang sesuai diperoleh dengan bantuan program Design Expert DX 

7.0.0. 

Tabel 4.2 Hasil Analisis Respon Optimasi Proses Pembuatan Brem Padat dengan 

Penambahan Sari Buah Jeruk 

Std Run 
Variabel 

Kode 
Variabel 

Kode 

Lama 
Fermentasi 

(Hari) 

Proporsi 
sari buah 

(%) 

total 
gula 
(%) 

total 
asam 
(%) 

rendemen 
(%) 

6 1 1.41 0.00 9.83 25.00 60.58 2.97 32.90 

5 2 -1.41 0.00 4.17 25.00 71.85 0.88 23.30 

10 3 0.00 0.00 7.00 25.00 58.15 2.59 30.00 

1 4 -1.00 -1.00 5.00 8.00 72.39 1.67 25.00 

8 5 0.00 1.41 7.00 49.04 54.76 2.55 23.00 

12 6 0.00 0.00 7.00 25.00 56.94 2.73 35.00 

4 7 1.00 1.00 9.00 42.00 63.16 2.00 25.50 

13 8 0.00 0.00 7.00 25.00 57.37 2.68 31.50 

7 9 0.00 -1.41 7.00 0.96 58.71 2.60 35.90 

11 10 0.00 0.00 7.00 25.00 59.21 2.21 32.00 

3 11 -1.00 1.00 5.00 42.00 63.49 1.78 20.80 

9 12 0.00 0.00 7.00 25.00 58.47 2.45 29.63 

2 13 1.00 -1.00 9.00 8.00 74.46 2.23 28.46 
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4.3 Analisa Permukaan Respon 

4.3.1 Analisa Total Gula 

4.3.1.1 Evaluasi Model Respon Total Gula 

 Berdasarkan data yang didapatkan perlakuan aktual terhadap respon total 

gula, data yang didapat berkisar antara 54,76% hingga 74,46%. Mean dari 

perlakuan aktual sebesar 62,272% dan standar deviasi sebesar 6,265. Rasio dari 

nilai maksimum ke nilai minimum adalah 1,36 (Lampiran2). Respon total gula tidak 

diperlukan adanya transformasi karena rasio kurang dari 10. Rasio kurang dari 10 

tidak akan memberikan dampak yang signifikan jika ditransformasi. 

 

a. Pemilihan model berdasarakan 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 4.3 

Tabel 4.3 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 50411.92 1 50411.92 
  

Suggested 

Linear vs Mean 108.31 2 54.16 1.35 0.3033 
 

2FI vs Linear 1.44 1 1.44 0.03 0.8612 
 

Quadratic vs 2FI 236.24 2 118.12 5.04 0.0442 Suggested 

Cubic vs Quadratic 65.76 2 32.88 1.67 0.2783 Aliased 

Residual 98.44 5 19.69 
   

Total 50922.12 13 3917.09 
   

 

Penentuan model didasarkan pada nilai P kurang dari 5%. Tabel 4.3 

menunjukan hasil pemilihan model berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model 

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

Model yang disarankan oleh program Design Expert DX 7.0.0 adalah model 

kuadratik. Hal tersebut disebabkan pada model Quadratic vs 2FI memiliki nilai P 

(p-value) sebesar 0,0442 (4,42%) lebih kecil dari 0,05 (5%). Nilai tersebut juga 

jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan model lain, sehingga disarankan untuk 

menggunakan model kuadratik. Hal ini memperkuat kriteria pemilihan model 

kuadratik sebagai model yang tepat terhadap respon total gula. Data yang 

dihasilkan model linier (Linier vs Mean) dan kubik (Qubic vs Quadratic) pada Tabel 

4.2 mempunyai nilai P berturut-turut sebesar 0,3033 (30,33%) dan 0,2783 

(27,83%) yang menunjukan peluang kesalahan model peluang lebih dari 5% yang 
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berarti tidak signifikan atau tidak berpengaruh nyata terhadap respon total gula. 

Model kuandartik memiliki nilai F paling tinggi diantara model lain yaitu sebesar 

5,04. Nilai F menunjukan bahwa peluang kesalahan dari suatu model. Semakin 

tinggi nilai F maka peluang kesalahan pada model akan lebih kecil. 

 

b. Pemilihan model berdasarkan ringkasan model statistic (Summary of Statistic) 

Program pemilihan model berdasarkan ringkasan model statistik yaitu analisis 

perhitungan kesimpulan dari perhitungan sebelumnya. 

 

Tabel 4.4 Hasil Pemilihan Model Berdasarkan Ringkasan Statistic untuk Respon Total 

Gula 

Source 
Std 
Dev. 

R-
Squared 

Adjusted 
R-Squared 

Predicted 
R-Squared 

PRESS Statement 

Linear 6.34 0.2123 0.0548 -0.5497 790.65 
 2FI 6.67 0.2151 -0.0465 -1.7480 1402.02 
 Quadratic 4.84 0.6782 0.4483 -1.2536 1149.79 Suggested 

Cubic 4.44 0.8070 0.5369 -10.9545 6099.12 Aliased 

 

Berdasarkan hasil analisis pemilihan model yang ditinjau dari ringkasan 

model untuk respon total gula pada Tabel 4.4 menunjukan bahwa model terbaik 

yang disarankan oleh Design Expert 7.0.0 adalah model Quadratic (Suggested). 

Kolom Std deviasi menunjukan nilai 4.84; untuk model Linear 6,34 dan Cubic 4,44. 

Nilai standar deviasi menunjukan tingkat keragaman data, apabila nilai standar 

deviasi rendah maka keragaman data yang dihasilkan juga rendah. Selain itu 

Adjusted R-Squared yang diinginkan memiliki nilai yang tinggi 0,4483; untuk model 

linear 0,0548 dan cubic 0,5369. Model kuadratik dipilih karena pada penelitian kali 

ini menggunakan 2 faktor, sedangkan model kubik tidak dihiraukan karena tidak 

dapat digunakan jika faktor kurang dari 3. 

 

4.3.1.2 Analisa Ragam dari Permukaan Respon Total Gula 

 Hasil analisa ragam (ANOVA) respon rendemen ditinjau berdasarkan nilai 

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

gula dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut: 
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Tabel 4.5 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 345.99 5 69.20 2.95 0.0955 not significant 

A-Fermentasi 25.20 1 25.20 1.07 0.3345 
 B-Proporsi 83.12 1 83.12 3.54 0.1018 
 AB 1.44 1 1.44 0.06 0.8114 
 A

2 
235.51 1 235.51 10.04 0.0157 

 B
2 

8.09 1 8.09 0.34 0.5754 
 Residual 164.20 7 23.46 

   Lack of Fit 160.98 3 53.66 66.57 0.0007 significant 

Pure Error 3.22 4 0.81 
   Cor Total 510.19 12 

      

Tabel 4.5 menunjukan bahwa hasil analisa ragam (ANOVA) pada respon 

total gula memiliki pengaruh yang tidak signifikan pada model keseluruhan. Hal 

tersebut ditunjukan dengan nilai P yang lebih dari 5% yaitu 0,0955 (9,55%). 

Pengaruh yang signifikan juga tidak nyata pada pengaruh A-Fermentasi, B-

Proporsi, AB, dan B2 ditunjukan dengan nilai berturut-turut 0,3345 (33,45%), 

0,1018 (10,18%), dan 0,5754 (57,54%). Pengaruh yang nyata ditunjukan oleh A2 

(Fermetasi) karena memiliki nilai P kurang dari 5% yaitu 0.0157 (1,57%). Faktor 

lama fermentasi (linier) dan proporsi sari buah (linier) tidak berpengaruh nyata 

terhasap respon. Hal ini diduga karena proses pemasakan adonan brem dengan 

suhu tinggi membuat kedua faktor tersebut tidak mempengaruhi respon. Pada saat 

pemasakan dengan suhu tinggi akan menyebabkan kerusakan gula yang 

terkandung pada adonan. Pada analisa lama fermentasi (kuadrat) memberikan 

pengaruh yang signifikan sedangkan proporsi sari buah (kuadrat) tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini diduga karena lama fermentasi 

memiliki titik optimum untuk total gula. Proses fermentasi pada beras ketan putih 

akan memecah pati menjadi gula yang lebih sederhana, kemudian diubah lagi 

menjadi alkohol dan asam oleh bakteri melalui proses oksidasi alkohol (Astawan, 

2008). 

Kolom nilai lack of fit (ketidaksesuaian model) memiliki nilai sebesar 0,0007 

(0,07%) yang berpengaruh nyata (signifikan). Hal ini menunjukan terdapat 

ketidakseusaian model secara keseluruhan. Namun model quadratic tetap dipilih 

pada respon total gula karena merupakan model yang terbaik diantara model-

model yang lainnya. Hal tersebut ditunjukan dengan nilai yang ditunjukan pada 
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jumlah kuadrat dari urutan model (Sequential Model Sum of Squares) dan 

ringkasan model statistic (Summary of Statistic). 

Berdasarkan hasil Analisa Ragam (ANOVA) pada respon total gula model 

kuadratik akan memberikan persamaan model yang diberikan oleh program 

Design Expert 7.0.0. Berikut merupakan persamaan aktual dari model yang terpilih 

terhadap respon total gula yang dihasilkan: 

Y = 139,50059 – 20,81096 X1 – 0,25267 X2 – 0,017647 X1X2 + 1,45463 X1
2
 +3,73183-003 

X2
2 

Keterangan: Y = Respon total gula 
X1 = Lama fermentasi 
X2 = Proporsi 

 Persamaan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui nilai respon total 

gula yang akan didapatkan jika lama fermentasi dan proporsi yang diperlukan 

berbeda atau sebaliknya. 

 

4.3.1.3 Normal Plot Residual pada Respon Total Gula 

 Plot residual pada respon total gula yang didapatkan dapat dilihat pada 

kurva Normal Plot residual pada Gambar 4.1 di bawah ini: 

 

Gambar 4.1 Kurva Normal Plot of Residual terhadap respon total gula 

 Berdasarkan Gambar 4.1 diatas menunjukan bahwa kenormalan model 

termasuk dalam kriteria baik. Hal ini dikarenakan sebagian besar titik residual 

berada di sepanjang garis tengah. Titik-titik data yang semakin mendekati garis 

kenormalan menunjukan data menyebar normal, yang berarti hasil aktual akan 

mendekati hasil yang diprediksi 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 

program Design Expert 7.0.0 
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 Pengaruh lama fermentasi dan proporsi sari buah pada optimasi proses 

terhadap respon total gula dapat dilihat pada Gambar 4.2 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 4.2 (a) Kontur Plot (b) Grafik Respon Total Gula Terhadap Lama Fermentasi dan 

Proporsi Sari Buah pada Design Expert 7.0.0 

 Berdasarkan Gambar 4.2 (a) menunjukan bahwa sumbu (X) adalah Lama 

Fermentasi dan sumbu (Y) adalah Proporsi penambahan sari buah terhadap 

respon total gula. Garis-garis hitam menunjukkan nilai respon, warna yang ada 

pada gambar yang mengarah ke warna biru menunjukan nilai respon yang 

semakin kecil sedangan warna kuning mengarah ke nilai respon yang semakin 

besar. Respon optimum berdasarkan gambar diatas terletak pada tengah kontur 

plot yang ditandai oleh lingkaran berwarna merah (“node”). Gambar 4.2 (b) 

merupakan grafik permukaan respon variabel lama fermentasi dan proporsi 

penambahan sari buah terhadap respon total gula yang menghasilkan kurva 

cekung. Hal ini menandakan respon total gula yang dihasilkan minimum. 
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 Total gula hanya sedikit dipengaruhi oleh lama fermentasi, sedangkan 

faktor proporsi sama sekali tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini 

dikarenakan rentannya gula pada sari jeruk tersebut terhadap panas. Komponen 

utama dari total padatan terlarut sari buah jeruk adalah gula yang mencapai 75%-

85%. Jenis gula yang terpenting adalah 2 monosakarida, yaitu D-glukosa dan D-

fruktosa, serta disakarida sukrosa dengan perbandingan jumlah D-glukosa : D-

fruktosa : sukrosa yaitu 1 : 1 : 2. Pemekatan pada proses pembuatan brem 

menggunakan pemanasan pada suhu 900C – 1100C, sedangkan fruktosa memiliki 

titik didih 1020C – 1050C (Hartomo dan Widiatmoko, 1993). Sehingga diduga 

adanya kerusakan gula pada campuran sari tape dan sari buah jeruk pada saat 

pemekatan. Hal ini didukung oleh penelitian (Kusuma dkk, 2007) yang 

menyimpulkan bahwa semakin tinggi suhu dan semakin lama pasteurisasi 

(pemanasan) didapatkan bahwa jumlah mikroba, vitamin C, total acidity, dan 

%Brix pada sari buah jeruk semakin menurun. 

 

4.3.2 Analisa Total Asam 

4.3.2.1 Evaluasi Model Respon Total Asam 

 Hasil analisa total asam menghasilkan nilai yang berkisar antara 0,88% 

hingga 2,97%. Mean dari perlakuan aktual sebesar 2.257% dan standar deviasi 

sebesar 0,54. Rasio dari nilai maksimum ke nilai minimum adalah 3.375 (Lampiran 

2). Respon total asam tidak diperlukan adanya trasnformasi karena rasio kurang 

dari 10. Rasio kurang dari 10 tidak akan memberikan dampak yang signifikan jika 

ditransformasi. 

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 asam disajikan pada Tabel 4.6 

Tabel 4.6 Hasil Pemilihan Model Uraian Jumlah Kuadrat Respon Total Asam 

Source 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F 

Value 
p-value 
Prob > F 

Statement 

Mean vs Total 66.22 1 66.22 
  

Suggested 

Linear vs Mean 1.75 2 0.87 4.26 0.0458 
 2FI vs Linear 0.03 1 0.03 0.13 0.7281 
 Quadratic vs 2FI 1.04 2 0.52 3.69 0.0806 Suggested 

Cubic vs Quadratic 0.59 2 0.30 3.77 0.1004 Aliased 

Residual 0.39 5 0.08 
   Total 70.02 13 5.39 
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 Tabel 4.6 menunjukan model yang disarankan (suggested) berdasarkan 

jumlah kuadrat dari urutan model adalah model Linear vs Mean. Hal tersebut 

disebabkan pada model Liniear vs Mean  nilai P (p-value) yang dihasilkan sebesar 

0.0458 (4,58%) lebih kecil dari 0,05 (5%), nilai tersebut lebih kecil daripada model 

lain. Akan tetapi pada program Design Expert DX 7.0.0 model Linear tidak 

disarankan, melainkan model Quadratic yang disarankan. Hal tersebut akan 

dijabarkan pada pemilihan model berdasarkan ringkasan model statistik karena 

pemilihan model tidak hanya dilihat dari p-value saja tetapi juga nilai std dev, 

adjusted R-square, predicted R-square, dan press. 

 

b. Pemilihan Model Berdasarkan Ringkasan Model Statistik (Summary of 

Statistic) 

Program pemilihan model berdasarkan ringkasan model statistik yaitu 

analisis perhitungan kesimpulan dari perhitungan sebelumnya. 

Tabel 4.7 Hasil Pemilihan Model Berdasarkan Ringkasan Statistik untuk Respon Total 

Asam 

Source 
Std 
Dev. 

R-
Squared 

Adjusted 
R-Squared 

Predicted 
R-Squared 

PRESS Statement 

Linear 0.45 0.4603 0.3523 -0.0409 3.96 
 2FI 0.47 0.4679 0.2905 -0.6912 6.43 
 Quadratic 0.38 0.7409 0.5558 -0.5874 6.03 Suggested 

Cubic 0.28 0.8967 0.7520 -2.7402 14.21 Aliased 

 

Berdasarkan hasil analisis pemilihan model yang ditinjau dari ringkasan 

model untuk respon total gula pada Tabel 4.7 menunjukan bahwa model terbaik 

yang disarankan oleh Design Expert 7.0.0 adalah model Quadratic (Suggested). 

Kolom Std deviasi menunjukan nilai 0.38; untuk model Linear 0,45 dan Cubic 0,28. 

Nilai standar deviasi menunjukan tingkat keragaman data, apabila nilai standar 

deviasi rendah maka keragaman data yang dihasilkan juga rendah. Selain itu 

Adjusted R-Squared yang diinginkan memiliki nilai yang tinggi 0,5558; untuk model 

linear 0,3523 dan cubic 0,7520. Model kuadratik dipilih karena pada penelitian kali 

ini menggunakan 2 faktor, sedangkan model kubik tidak dihiraukan karena tidak 

dapat digunakan jika faktornya kurang dari 3. 
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4.3.2.2 Analisa Ragam dari Permukaan Respon Total Asam 

 Hasil analisa ragam (ANOVA) untuk respon tekstur dengan model 

quadratic dapat dilihat pada Tabel 4.8 

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

Source 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Value 
p-value 
Prob > 

F 
Statement 

Model 2.82 5 0.56 4.00 0.0491 significant 

A-Fermentasi 1.74 1 1.74 12.40 0.0097  
B-Proporsi 0.00 1 0.00 0.03 0.8624  
AB 0.03 1 0.03 0.21 0.6641  
A

2 
1.04 1 1.04 7.37 0.0300  

B
2 

0.03 1 0.03 0.18 0.6808  
Residual 0.98 7 0.14 

  
 

Lack of Fit 0.81 3 0.27 6.17 0.0555 not significant 

Pure Error 0.17 4 0.04 
   Cor Total 3.80 12 

     

 Hasil analisa ragam (ANOVA) respon total asam ditinjau berdasarkan nilai 

p-value dan ketidaksesuaian (lack of fit). Tabel 4.8 menunjukan bahwa hasil 

analisa ragam (ANOVA) variabel lama waktu fermentasi dan proporsi pada model 

kuadratik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap respon total asam. Hal 

tersebut ditunjukan oleh model yang memiliki nilai P kurang dari 5% (p<0,05) yaitu 

sebesar 0,0491 (4,91%), lama fermentasi memiliki nilai P sebesar 0,0097 (0,97%), 

dan lama fermentasi (kuadrat) 0,030 (3%). Namun, pada analisa ragam proporsi, 

interaksi antara lama fermentasi dan proporsi, dan proporsi (kuadrat) tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan karena memiliki nilai P lebih dari 5% 

(p<0,05) yaitu sebesar 0,8624 (86,24%) untuk lama fermentasi, 0,6641 (66,41%) 

untuk interaksi antara lama fermentasi dan proporsi, dan 0,6808 (68,08%) untuk 

proporsi (kuadrat). Faktor lama fermentasi (linier) memberikan pengaruh nyata 

terhadap respon sedangkan proporsi sari buah (linier) tidak memberikan pengaruh 

nyata terhadap respon total asam. Hal ini diduga karena lama fermentasi 

memberikan pengaruh linier terhadap total asam, semakin lama proses fermentasi 

pada beras ketan putih akan semakin banyak menghasilkan asam organik 

(Astawan, 2008). Sedangkan proporsi sari buah tidak signifikan karena diduga 

mengalami kerusakan pada saat pemasakan adonan brem. Seperti penelitian 

yang telah dilakukan Kusuma ddk (2007), asam yang terkandung pada buah jeruk 

mudah mengalami kerusakan pada saat pemasakan. 
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 Kolom nilai lack of fit (ketidaksesuaian model) memiliki nilai 0,0555 (5,55%) 

lebih besar dari nilai P 5% (P>0,05). Hal tersebut memnunjukan ketidaksesuaian 

model tidak memberikan pengaruh yang signifikan. 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 

statistic. Hal ini menunjukan model kuadratik sesuai dengan respon rendemen. 

Hasil analisa ragam pada respon rendemen dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Berdasarkan hasil Analisa Ragam (ANOVA) pada respon total asam model 

kuadratik akan memberikan persamaan model yang diberikan oleh program 

Design Expert 7.0.0. Berikut merupakan persamaan aktual dari model yang terpilih 

terhadap respon total asam yang dihasilkan: 

Y = -4,36523 + 1,64698 X1 + 0,026651 X2 – 2,50000E-003 X1X2 – 0,096500 X1
2
 – 

2,11073E-004 X2
2 

Keterangan: Y = Respon total asam 
X1 = Lama fermentasi 
X2 = Proporsi 

 Persamaan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui nilai respon total 

asam yang akan didapatkan jika lama fermentasi dan proporsi yang diperlukan 

berbeda atau sebaliknya. 

 

4.3.2.3 Normal Plot Residual pada Respon Total Asam 

Kurva normal plot residual pada respon total asam ditunjukkan pada 

gambar dibawah ini: 

 

Gambar 4.3 Kurva Normal Plot of Residuals pada Respon Total Asam 
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Berdasarkan gambar 4.3 diatas menunjukan bahwa kenormalan model 

termasuk dalam kriteria baik. Pengaruh lama fermentasi dan proporsi sari buah 

pada optimasi proses terhadap respon total asam dapat dilihat pada Gambar 4.4 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 4.4 (a) Kontur Plot (b) Grafik Respon Total Asam Terhadap Lama Fermentasi dan 

Proporsi Sari Buah pada Design Expert 7.0.0 

 Berdasarkan Gambar 4.4 (a) menunjukan bahwa sumbu (X) adalah Lama 

Fermentasi dan sumbu (Y) adalah Proporsi penambahan sari buah terhadap 

respon total asam. Garis-garis hitam menunjukkan nilai respon, warna yang ada 

pada gambar yang mengarah ke warna biru menunjukan nilai respon yang 

semakin kecil sedangan warna kuning mengarah ke nilai respon yang semakin 

besar. Respon optimum berdasarkan gambar diatas terletak pada tengah kontur 

plot yang ditandai oleh lingkaran berwarna merah (“node”). Gambar 4.4 (b) 

merupakan grafik permukaan respon variabel lama fermentasi dan proporsi 

penambahan sari buah terhadap respon total asam yang menghasilkan kurva 

cembung. Hal ini menandakan respon total asam yang dihasilkan maksimum. 
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 Total asam pada penelitian ini dipengaruhi secara signifikan oleh lama 

fermentasi tetapi tidak dipengaruhi nyata dari proporsi sari buah. Hal tersebut 

ditinjau dari hasil ANOVA yang menunjukan bahwa total asam hanya dipengaruhi 

oleh lama fermentasi. Pada gambar 4.4 (b) juga tampak bahwa terdapat cekungan 

pada faktor lama fermentasi dan cenderung datar pada faktor proporsi sari buah. 

Menurut Astawan (2004), proses fermentasi yang terjadi selama pembuatan tape 

pada dasarnya meliputi molekul-molekul pati terpecah menjadi dekstrin dan gula-

gula sederhana, proses ini disebut hidrolisis enzimatis. Gula yang terbentuk 

kemudian akan diubah menjadi alkohol. Kemudian oleh bakteri Pediococcus dan 

Acetobacter alkohol akan diubah menjadi asam-asam organik melalui proses 

oksidasi alkohol.  

Hal yang wajar jika dalam penelitian ini kadar total asam cenderung 

meningkat seiring dengan lama fermentasi. Sedangkan pada faktor proporsi sari 

buah grafiknya cenderung datar tidak terdapat penggaruh. Hal ini diduga karena 

asam yang berasal dari buah jeruk rusak ketika proses pemasakan. Pemasakan 

pada brem menggunakan suhu antara 90-110ºC, sedangkan menurut Kusuma dkk 

(2007) total acidity pada sari buah jeruk akan menurun seiring dengan tingginya 

suhu pemasakan. 

 

4.3.3 Analisa Rendemen 

4.3.3.1 Evaluasi Model Respon Rendemen 

 Berdasarkan data yang didapatkan perlakuan aktual terhadap respon 

rendemen, data yang didapat berkisar antara 20,80% hingga 35,90%. Mean dari 

perlakuan aktual sebesar 28,692% dan standar deviasi sebesar 4,629%. Rasio 

dari nilai maksimum ke nilai minimum adalah 1,726 (Lampiran 2). Respon 

rendemen tidak diperlukan adanya transformasi karena rasio kurang dari 10. Rasio 

kurang dari 10 tidak akan memberikan dampak yang signifikan jika ditransformasi. 

 

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 4.9 
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Tabel 4.9 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 10701.66 1 10701.66 
   Linear vs Mean 139.73 2 69.86 5.03 0.0307 Suggested 

2FI vs Linear 0.38 1 0.38 0.02 0.8779 
 Quadratic vs 2FI 71.79 2 35.89 3.77 0.0773 Suggested 

Cubic vs Quadratic 19.02 2 9.51 1.00 0.4314 Aliased 

Residual 47.58 5 9.52 
   Total 10980.16 13 844.63 
    

Tabel 4.9 menunjukan hasil pemilihan model berdasarkan jumlah kuadrat 

dari urutan model (Sequential Model Sum of Squares) menunjukan model yang 

disarankan (suggested) berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model adalah 

model Linear vs Mean. Hal tersebut disebabkan pada model Liniear vs Mean  nilai 

P (p-value) yang dihasilkan sebesar 0.0307 (3,07%) lebih kecil dari 0,05 (5%), nilai 

tersebut lebih kecil daripada model lain. Akan tetapi pada program Design Expert 

DX 7.0.0 model Linear tidak disarankan, melainkan model Quadratic yang 

disarankan. Hal tersebut akan dijabarkan pada pemilihan model berdasarkan 

ringkasan model statistik karena pemilihan model tidak hanya dilihat dari p-value 

saja tetapi juga nilai std dev, adjusted R-square, predicted R-square, dan press. 

 

b. Pemilihan Model Berdasarkan Ringkasan Model Statistik (Summary of 

Statistic) 

Program pemilihan model berdasarkan ringkasan model statistik yaitu analisis 

perhitungan kesimpulan dari perhitungan sebelumnya. 

 

Tabel 4.10 Hasil Pemilihan Model Berdasarkan Ringkasan Statistik untuk Respon 

Rendemen 

Source 
Std 
Dev. 

R-
Squared 

Adjusted 
R-Squared 

Predicted 
R-Squared 

PRESS Statement 

Linear 3.73 0.5017 0.4020 0.1273 243.04 Suggested 

2FI 3.92 0.5031 0.3374 -0.6681 464.58 
 Quadratic 3.08 0.7608 0.5900 -0.3387 372.83 Suggested 

Cubic 3.08 0.8292 0.5900 -5.8614 1910.91 Aliased 

 

Berdasarkan hasil analisis pemilihan model yang ditinjau dari ringkasan 

model untuk respon total gula pada Tabel 4.10 menunjukan bahwa model terbaik 
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yang disarankan oleh Design Expert 7.0.0 adalah model Quadratic (Suggested). 

Kolom Std deviasi menunjukan nilai 3.08; untuk model Linear 3,73 dan Cubic 3,08. 

Nilai standar deviasi menunjukan tingkat keragaman data, apabila nilai standar 

deviasi rendah maka keragaman data yang dihasilkan juga rendah. Selain itu 

Adjusted R-Squared yang diinginkan memiliki nilai yang tinggi 0,5900; untuk model 

linear 0,4020 dan cubic 0,5900. Model kuadratik dipilih karena pada penelitian kali 

ini menggunakan 2 faktor, sedangkan model kubik tidak dihiraukan karena tidak 

dapat digunakan jika faktor kurang dari 3. 

 

4.3.3.2 Analisa Ragam dari Permukaan Respon Rendemen 

 Hasil analisa ragam (ANOVA) untuk respon rendemen dengan model 

kuadratik. 

Tabel 4.11 Hasil Analisa Ragam (ANOVA) pada respon rendemen model kuadratik 

Source 
sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Value 
p-value 
Prob > 

F 
Statement 

Model 211.90 5 42.38 4.45 0.0382 significant 

A-Fermentasi 59.06 1 59.06 6.21 0.0415 
 B-Proporsi 80.67 1 80.67 8.48 0.0226 
 AB 0.38 1 0.38 0.04 0.8464 
 A

2
 51.53 1 51.53 5.42 0.0528 

 B
2
 29.14 1 29.14 3.06 0.1236 

 Residual 66.60 7 9.51 
   Lack of Fit 48.44 3 16.15 3.55 0.1261 not significant 

Pure Error 18.17 4 4.54 
   Cor Total 278.50 12 

     

Hasil analisa ragam (ANOVA) respon rendemen ditinjau berdasarkan nilai 

p-value dan ketidaksesuaian (lack of fit). Tabel 4.11 menunjukan bahwa hasil 

analisa ragam (ANOVA) variabel lama waktu fermentasi dan proporsi pada model 

kuadratik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap respon total asam. Hal 

tersebut ditunjukan oleh model yang memiliki nilai P kurang dari 5% (p<0,05) yaitu 

sebesar 0,0382 (3,82%), lama fermentasi memiliki nilai P sebesar 0,0415 (4,15%), 

dan proporsi memiliki nilai P sebesar 0,0226 (2,26%). Namun, pada analisa ragam 

interaksi antara lama fermentasi dan proporsi, lama fermentasi (kuadrat), dan 

proporsi (kuadrat) tidak memberikan pengaruh yang signifikan karena memiliki 

nilai P lebih dari 5% (p<0,05) yaitu sebesar 0,8464 (84,64%) untuk interaksi antara 

lama fermentasi dan proporsi, 0,0528 (5,28%) untuk lama fermentasi (kuadrat), 

dan 0,1236 (12,36%) untuk proporsi (kuadrat). Faktor lama fermentasi (linier) dan 
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proporsi sari buah (linier) menunjukan pengaruh yang nyata terhadap respon 

rendemen. Semakin lama fementasi yang dilakukan pada beras ketan putih maka 

akan meningkatkan rendemennya karena komponen-komponen yang dibutuhkan 

dalam membuat brem akan semakin terbentuk seiring dengan lama fermentasi. 

Sedangkan proporsi sari buah juga berpengaruh nyata terhadap rendemen 

walaupun sifatnya negatif. Komponen air dalam sari buah akan mengurangi 

rendemen pada brem itu sendiri. Komponen air pada sari buah akan diuapkan 

pada saat proses pemasakan adonan brem. Sedangkan pada faktor lama 

fermentasi (kuadrat) dan proporsi sari buah (kuadrat) tidak berpengaruh nyata 

terhadap respon rendemen. Hal itu diduga karena pada kedua faktor tersebut 

belum mencapai titik optimum untuk respon rendemen. 

 Kolom nilai lack of fit (ketidaksesuaian model) memiliki nilai 0,1261 

(12,61%) lebih besar dari nilai P 5% (P>0,05). Hal tersebut memnunjukan 

ketidaksesuaian model tidak memberikan pengaruh yang signifikan. 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 statistic. Hal ini menunjukan model kuadratik telah sesuai dengan respon 

rendemen. Hasil analisa ragam pada respon rendemen dapat dilihat pada Tabel 

4.11 

Berdasarkan hasil Analisa Ragam (ANOVA) pada respon rendemen model 

kuadratik akan memberikan persamaan model yang diberikan oleh program 

Design Expert 7.0.0. Berikut merupakan persamaan aktual dari model yang terpilih 

terhadap respon rendemen yang dihasilkan: 

Y = -9,38617 + 10,65671 X1 + 0,10350 X2 + 9,11765E-003 X1X2 – 0,68044 X1
2
 – 

7,08218E-003 X2
2 

Keterangan: Y = Respon total gula 
X1 = Lama fermentasi 
X2 = Proporsi 

 Persamaan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui nilai respon 

rendemen yang akan didapatkan jika lama fermentasi dan proporsi yang 

diperlukan berbeda atau sebaliknya. 
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4.3.3.3 Normal Plot Residual pada Respon Rendemen 

 
Gambar 4.5 Kurva Normal Plot of Residuals Terhadap Respon Rendemen 

 

Berdasarkan Gambar 4.5 diatas menunjukan bahwa kenormalan model 

termasuk dalam kriteria baik. Pengaruh lama fermentasi dan proporsi sari buah 

pada optimasi proses terhadap respon rendemen dapat dilihat pada Gambar 4.6 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 4.6 (a) Kontur Plot (b) Grafik Respon Rendemen Terhadap Lama Fermentasi dan 

Proporsi Sari Buah pada Design Expert 7.0.0 
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 Berdasarkan Gambar 4.6 (a) menunjukan bahwa sumbu (X) adalah Lama 

Fermentasi dan sumbu (Y) adalah Proporsi penambahan sari buah terhadap 

respon rendemen. Garis-garis hitam menunjukkan nilai respon, warna yang ada 

pada gambar yang mengarah ke warna biru menunjukan nilai respon yang 

semakin kecil sedangan warna kuning mengarah ke nilai respon yang semakin 

besar. Respon optimum berdasarkan gambar diatas terletak pada tengah kontur 

plot yang ditandai oleh lingkaran berwarna merah (“node”). Gambar 4.6 (b) 

merupakan grafik permukaan respon variabel lama fermentasi dan proporsi 

penambahan sari buah terhadap respon rendemen yang menghasilkan kurva 

cembung. Hal ini menandakan respon rendemen yang dihasilkan maksimum. 

 Rendemen pada penelitian ini dipengaruhi secara nyata oleh kedua faktor 

yaitu lama fermentasi dan proporsi sari buah. Berdasarkan Gambar 4.6 (b) 

rendemen meningkat seiring bertambahnya hari. Makin lama fermentasi, 

rendemen semakin meningkat selama dalam range penelitian ini. Sedangkan pada 

proporsi sari buah jeruk, semakin banyak proporsi sari buah rendemennya 

cenderung menurun. Menurut Astawan (2004), proses fermentasi yang terjadi 

selama pembuatan tape pada dasarnya meliputi molekul-molekul pati terpecah 

menjadi dekstrin dan gula-gula sederhana, proses ini disebut hidrolisis enzimatis. 

Fermentasi itu sendiri memerlukan proses, sehingga semakin lama fermentasi 

jumlah gula yang dihasilkan semakin banyak sesuai dengan penelitian yang telah 

dilakukan. 

 Proporsi sari buah akan mempengaruhi proporsi sari tape murni dari hasil 

fermentasi tape ketan. Bahan utama pembentuk brem adalah sari tape itu sendiri. 

Semakin banyak proporsi sari buah maka akan semakin sedikit proporsi sari 

tapenya. Tentu saja ketika proporsi sari tapenya rendah, rendemennya akan 

rendah juga. Sebaliknya ketika proporsi sari buah jeruk rendah maka proporsi sari 

tape akan tinggi dan menghasilkan rendemen yang cenderung lebih tinggi. 

 

4.3.4 Penentuan Titik Optimum 

 Tahap selanjutnya dalam metode permukaan respon yaitu menentukan titik 

optimum dari faktor lama fermentasi dan prorporsi penambahan sari buah 

terhadap respon yang telah ditentukan. Yaitu respon total gula, total asam dan 

rendemen. Penentuan titik optimum dilakukan berdasarkan kriteria yang diinginkan 

dengan pemilihan kepentingan serta tujuan yang diinginkan terhadap respon serta 

faktor yang ada. Ketika kriteria telah ditentukan maka software Desain Expert 7.1.5 
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akan secara otomatis memberikan solusi untuk mencapai proses optimum dari 

semua kriteria yang ada. Setelah menemukan titik optimum, dilakukanlah tahapan 

verifikasi dari solusi yang terdapat pada program dengan percobaan yang aktual. 

 Penelitian ini memiliki dua faktor yaitu lama fermentasi dan proporsi sari 

buah yang ditambahkan serta 3 respon yang mempengaruhi yaitu total gula, total 

asam, dan rendemen. Kriteria yang diinginkan adalah total gula semaksimal 

mungkin, total asam seminimal mungkin, dan rendemen yang maksimal. 

Penentuan dari software Design Expert 7.0.0 dapat dilihat pada lampiran. Ketika 

semua kriteria terpilih sudah ditentukan software Design Expert 7.0.0 

menghasilkan solusi titik optimum yang dapat dilihat pada Tabel 4.12 

 

Tabel 4.12 Solusi Titik Optimum dari Kriteria Terpilih 

No 

Faktor Respon 

Desirability Statement Fermentasi 
(hari) 

Proporsi 
(%) 

Total 
Gula 
(%) 

Total 
Asam 

(%) 

Rendemen 
(%) 

1 5 8 69.32 1.56 27.63 0.61 Selected 

2 5.09 8 68.74 1.62 27.98 0.60 
 3 5.11 8 68.64 1.63 28.05 0.60 
 4 9 8 66.97 2.66 32.44 0.41 
  

 Tabel 4.11 menunjukan ada 4 solusi titik optimum yang diberikan oleh 

software Design Espert 7.1.5 Solusi titik optimum yang terpilih adalah lama 

fermentasi selama 5 hari dan proporsi sebesar 8% karena memiliki desirability 

yang paling tinggi diantara solusi lainnya yaitu sebesar 0,61. Solusi terpilih 

tersebut memiliki nilai prediksi total gula sebesar 69,32%, total asam 1,56%, dan 

rendemen 27,63%. Solusi yang ada akan dilanjutkan dengan tahap verifikasi untuk 

mengetahui tingkat aktual solusi tersebut. 

 

4.3.5 Verifikasi Hasil Optimum 

 Verifikasi dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan bahwa solusi titik 

optimum yang sudah diberikan software Design Expert 7.0.0 adalah nyata dengan 

penelitian sebenarnya. Verifikasi dilakukan dengan menerapkan hasil solusi titik 

optimum dari program secara aktual yaitu dengan melakukan fermentasi selama 5 

hari dan penambahan sari buah sebanyak 8%. Hasil yang didapat kemudian 

debandingan dengan solusi yang diberikan software dari total gula, total asam, 

dan rendemennya. Respon yang sudah diprediksi dengan nilai verifikasi dibawah 
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5%. Perbandingan hasil verifikasi dengan hasil perhitungan yang diberikan oleh 

program dapat dilihat pada Tabel 4.13 

 

Tabel 4.13 Perbandingan antara Hasil Optimasi dengan Hasil Verifikasi 

 

Faktor Respon 

Fermentasi 
(hari) 

Proporsi 
(%) 

Total Gula (%) 
Total Asam 

(%) 
Rendemen (%) 

Prediksi
* 

5 8 69,32 1,56 27,63 

Verifikasi
** 

5 8 71,93 ± 0,011 1,56 ± 0,001 28,43 ± 0,029 

Selisih   3,7 0 2,89 

Keterangan : * Hasil dari software Design Expert 7.0.0 
** Data hasil penelitian aktual 

 

Tabel 4.13 menunjukan bahwa hasil prediksi dari solusi titik optimum 

respon total gula sebesar 69,32%, sedangkan hasil verifikasi yang didapat dari 

penelitian secara aktual adalah 71,93%. Perbedaan nilai respon total gula hasil 

verifikasi dengan hasil prediksi adalah 3,7%. Hasil perbandingan tersebut 

menunjukkan bahwa selisih nilai prediksi dengan verifikasi lebih kecil dari 5% yang 

berarti nilai verifikasi sudah sesuai dengan nilai prediksi. Hal ini membuktikan total 

gula hasil pengujian sudah sesuai dengan prediksi software. 

Prediksi yang diberikan software Design Expert 7.0.0 pada respon total 

asam memiliki nilai sebesar 1,56%. Data verifikasi menghasilkan nilai aktual 

sebesar 1,56%. Berdasarkan kedua data tersebut menghasilkan selisih data 

verifikasi sebesar 0%, selisih nilai tersebut menunjukkan bahwa perbedaan data 

verifikasi kurang dari 5% yang berarti sesuai dengan nilai prediksi software. 

Sedangkan prediksi yang diberikan software Design Expert 7.0.0 pada respon 

rendemen memiliki nilai sebesar 27,63%. Data verifikasi menghasilkan nilai aktual 

sebesar 28,43%. Berdasarkan kedua data tersebut menghasilkan selisih data 

verifikasi sebesar 2,89%, selisih nilai tersebut menunjukkan bahwa perbedaan 

data verifikasi kurang dari 5% yang berarti sesuai dengan nilai prediksi software. 

Pembahasan perbandingan data verifikasi dan prediksi dari software 

Design Expert 7.0.0 untuk respon total gula, total asam, dan rendemen 

menunjukan hasil yang sesuai. 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. 
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4.4 Karakteristik Brem Optimal 

 Brem padat flavor buah jeruk optimum didapatkan dari hasil proses 

pembuatan dengan menggunakan proporsi penambahan sari buah jeruk sebanyak 

8% dan lama fermentasi beras ketan putih 5 hari. 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, derajat 

keputihan, rendemen, serta tekstur. Setelah dilakukan analisa, brem hasil optimasi 

akan dibandingkan dengan brem kontrol yang ada di pasaran (Merk Suling 

Gading) untuk melihat perubahan yang terjadi setelah brem diberikan perlakuan 

lama fermentasi dan penambahan sari buah jeruk. Perbandingan antara brem 

hasil optimasi dan brem kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.14 

Tabel 4.14 Hasil Analisa Sifat Fisik dan Kimia Brem Optimum dengan Brem Kontrol (Merk 

Suling Gading) 

Parameter 
Jenis Brem 

Brem Hasil Optimasi Brem Kontrol (Merk Suling Gading) 

Kadar Air (%) 14,88 ± 0,011
a 

8,07 ± 0,013
b 

Total Gula (%) 71,93 ± 0,011
 a
 83,22 ± 0,013

b 

Total Asam (%) 1,56 ± 0,001
 a
 0,89 ± 0,003

b 

Tekstur (N/s) 38,17 ± 2,419
 a
 52,47 ± 1,260

b 

Derajat keputihan 69,30 ± 0,173
 a
 69,41 ± 2,527

a 

Rendemen (%) 28,43 ± 0,029
 a
 31,23 ± 0,044

a 

Laju Kelarutan (g/s) 0,04 ± 0,011
 a
 0,03 ± 0,006

a 

Keterangan : angka yang diikuti huruf berbeda pada kolom yang sama memberikan 

pengaruh yang berbeda terhadap jenis brem pada taraf 5% 

 Tabel 4.14 menunjukan karakteristik fisik dan kimia dari brem hasil optimasi 

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

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

brem hasil optimasi memiliki kadar air sebesar 14,88%, apabila dibandingkan 

dengan kadar air brem kontrol yaitu 8,07% maka kadar air brem hasil optimasi 

nilainya lebih besar. Uji t menunjukan perbedaan kadar air yang nyata antara 

kedua brem tersebut. Hal itu terlihat dari notasi pada Tabel 4.14 yang memiliki 

perbedaan, menunjukan bahwa t hitung lebih besar daripada t tabel (lampiran). 

Walaupun begitu nilai kadar air dari kedua brem padat tersebut masih bisa 

diterima, karena SNI 01-2559-1992 menyatakan bahwa kadar air brem padat 

maksimalnya 16%. Pada brem hasil otimasi walaupun menunjukan perbedaan 

yang nyata namun hasilnya masih dalam standar yaitu 14,88% < 16% sebagai 

nilai maksimal SNI. 
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 Parameter berikutnya yang diamati adalah total gula. Dapat diketahui 

bahwa nilai total gula brem optimasi lebih rendah (71,93%) daripada brem 

komersial (83,22%). Pada uji t menunjukan adanya perbedaan yang nyata karena 

t hitung jauh lebih besar daripada t tabel (Lampiran 3). Hal ini diduga terjadi karena 

pada brem hasil optimasi terdapat campuran sari buah jeruk yang kadungan total 

gulanya lebih rendah daripada sari tape ketan yang murni. Selain itu pada proses 

pemasakan brem hasil optimasi memerlukan waktu yang relatif lebih lama 

daripada brem komersial, sehingga diduga ada sebagian gula yang rusak pada 

proses pemasakan yang lebih lama tersebut. 

 Berdasarkan hasil analisa, total asam brem hasil optimasi lebih tinggi 

daripada brem komersial yang artinya brem hasil optimasi lebih asam daripada 

brem komersial. Hasil uji t total asam brem hasil optimasi dan brem komersial 

menyatakan adanya perbedaan yang nyata, hal itu ditunjukan dari notasi yang 

berbeda pada Tabel 4.14. Perbedaan ini diduga terjadi karena adanya 

penambahan sari buah jeruk pada brem hasil optimasi, dimana terdapat total 

asam yang cukup tinggi dari sari buah jeruk tersebut dan tidak terdapat 

penambahan pada brem komersial. 

 Pada uji t penelitian ini, tekstur brem hasil optimasi lebih rendah daripada 

brem komersial, pada uji t menunjukan adanya perbedaan yang nyata terlihat dari 

perbedaan notasi pada Tabel 4.14. Perbedaan hasil tekstur terjadi karena proses 

fermentasi pada brem hasil optimasi lebih cepat daripada brem komersial yang 

menyebabkan pembentukan gula belum sempurna yang dapat menghambat 

proses pengkristalan dan mempengaruhi tekstur. Perbedaan tersebut diduga juga 

terjadi karena perbedaan total gula pada kedua brem tersebut. Proses 

pengkristalan dipengaruhi oleh gula yang terkandung dalam adonan brem 

tersebut. 

 Derajat keputihan merupakan parameter yang cukup penting dalam proses 

produksi brem padat, karena pada umumnya brem padat berwarna putih. 

Berdasarkan hasil analisa derajat keputihan brem hasil optimasi dan brem 

komersial tidak terdapat perbedaan yang nyata. Hal tersebut ditunjukan pada 

Tabel 4.14 dimana kedua brem tersebut memiliki notasi yang sama. Penambahan 

sari buah jeruk pada brem hasil optimasi diduga tidak mempengaruhi derajat 

keputihan brem hasil optimasi karena proporsinya yang relatif kecil yaitu 8%. 

 Walaupun rendemen brem hasil optimasi (28,43%) lebih rendah daripada 

brem komersial (31,23%), pada uji t menunjukan tidak ada perbedaan yang nyata. 
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Hal tersebut ditunjukan pada Tabel 4.14 diamana kedua brem tersebut memiliki 

notasi yang sama. Penambahan sari buah jeruk pada brem hasil optimasi diduga 

tidak mempengaruhi rendemen brem hasil optimasi karena proporsinya yang 

relatif kecil yaitu 8%. Hal ini menunjukan bahwa brem padat hasil optimasi memiliki 

kesamaan karakteristik dengan brem komersial. 

 Hasil analisa menunjukan laju kelarutan dapat diketahui brem hasil 

optimasi lebih cepat larut dari brem komersial. Namun uji t tidak menunjukan 

perbedaan yang nyata mengenai daya kelarutan dari kedua brem padat tersebut. 

Karena adanya kesamaan notasi pada Tabel 4.14 dan nilai t hitung lebih kecil dari 

t tabel (lampiran 4). Hail ini menunjukan bahwa brem padat flavor buah memiliki 

karakteristik yang sama dengan brem komersial, yakni memiliki daya larut yang 

baik seperti brem pada umumnya. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN  

 

 

5.1 Kesimpulan 

Optimasi proses  pembuatan brem padat dengan flavor jeruk menunjukkan bahwa 

lama fermentasi dan proporsi sari buah jeruk tidak sepenuhnya berpengaruh nyata terhadap 

respon total gula, total asam, dan rendemen. Lama fermentasi berpengaruh nyata terhadap 

semua respon, sedangkan proporsi sari buah jeruk hanya berpengaruh nyata pada respon 

rendemen. Model yang diperoleh pada respon total gula, total asam, dan rendemen adalah 

model kuadratik dengan persamaan polinomial aktual yang diperoleh sebagai berikut 

Y1 = 139,50059 – 20,81096 X1 – 0,25267 X2 – 0,017647 X1X2 + 1,45463 X1
2 +3,73183-003 

X2
2 

Y2 = -4,36523 + 1,64698 X1 + 0,026651 X2 – 2,50000E-003 X1X2 – 0,096500 X1
2 – 

2,11073E-004 X2
2 

Y3= Y = -9,38617 + 10,65671 X1 + 0,10350 X2 + 9,11765E-003 X1X2 – 0,68044 X1
2 – 

7,08218E-003 X2
2 

Ket : X1 = Lama fermentasi; X2 = Proprosi sari buah jeruk (%); Y1 = Total Gula (%); Y2= Total 

Asam (%); Y3= Rendemen (%).  

Kondisi optimum proses pembuatan brem padat dengan flavor jeruk alami yang 

diberikan oleh Software design expert 7.0.0 dengan kriteria total gula dan rendemen yang 

maksimum serta total asam yang minimum dengan lama fermentasi dan proporsi sari buah 

jeruk yang digunakan in range yaitu lama fermentasi selama 5 hari dan penambahan 

proporsi sari buah jeruk sebanyak 8% dengan prediksi hasil total gula 69,32%, total asam 

1,56%, dan rendemen 27,63. Hasil verifikasi menunjukkan brem padat flavor buah jeruk 

alami yang dibuat dengan menggunakan kondisi optimum mempunyai nilai total gula 

71,93%, total asam 1,56%, dan rendemen 28,43%. Hasil verifikasi tersebut telah sesuai 

dengan hasil prediksi yang diberikan oleh program Design Expert 7.0.0 karena selisih 

prediksi dengan verifikasi lebih kecil dari 5%. Nilai ini menunjukkan bahwa model kuadratik 

cukup tepat digunakan dalam proses optimasi ini. 

5.2 Saran 

Peneliti menyarankan adanya metode pengukuran yang tepat dalam proses 

pembuatan brem padat pada saat pemasakan. Sampai saat ini metode yang digunakan 

untuk mengukur kapan adonan sudah cukup dimasak dengan menggunakan perkiraan dari 

gelembung yang muncul. Akan lebih baik jika ada metode yang terukur untuk proses 

tersebut. 
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