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V. KESIMPULAN dan SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Metode dakian tercuram adalah metode yang tepat untuk memperkirakan 

nilai maksimum dari proses pembuatan brem padat ubi kayu dengan kajian 

lama fermentasi dan penambahan maltodekstrin. Metode ini cocok 

digunakan untuk percobaan yang belum memiliki literatur tentang nilai 

maksimum ataupun sebagai pengembangan dari penelitian yang sudah ada. 

2. Nilai maksimum respon rendemen yang dihasilkan sebesar 8,94% per 3000 

gram bahan dengan lama fermentasi 7 hari dan penambahan maltodekstrin 

sebanyak 0.356%, sedangkan nilai maksimum kadar gula reduksi yang 

dihasilkan sebesar 26.91% pada lama fermentasi 6 hari dan dengan 

penambahan maltodekstrin sebanyak 0.37%. 

3. Dihasilkan rerata gula reduksi brem respon rendemen maksimum sebesar 

26.30%, rerata gula reduksi brem respon gula reduksi maksimum sebesar 

26.77%, dan rerata gula reduksi brem kontrol sebesar 69.22%. 

4. Dihasilkan kadar air brem respon rendemen maksimum sebesar 26.01%, 

rerata kadar air brem respon gula reduksi maksimum sebesar 25.38%, dan 

rerata kadar air brem kontrol sebesar 14.49%. 

5. Dihasilkan rerata total asam brem respon rendemen maksimum sebesar 

0.664%, rerata total asam brem respon gula reduksi maksimum sebesar 

0.637%, dan rerata total asam brem kontrol sebesar 0.314%. 

6. Dihasilkan rerata laju kelarutan brem respon rendemen maksimum sebesar 

0.01210 g/dtk, rerata gula reduksi brem respon gula reduksi maksimum 

sebesar 0.01263 g/dtk dan rerata laju kelarutan brem kontrol sebesar 0.031 

g/dtk. 

 

5.2 Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian pembuatan brem padat ubi kayu dalam 

konsentrasi bahan yang lebih besar lagi. 
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2. Perlu dilakukan penelitan lanjutan tentang waktu pemasakan air tape yang 

maksimal dan waktu pengadukan adonan air tape yang maksimal setelah 

pemasakan. 

3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang suhu optimal pengeringan brem 

padat tape ubi kayu. 

4. Perlu adanya penelitian lanjutan untuk pemanfaatan limbah brem padat ubi 

kayu yang berupa sisa perasan tape. 

5. Perlu adanya penelitian lanjutan dengan metode RSM (Response Surface 

Method) sebagai lanjutan dari metode dakian tercuram untuk mencari 

optimasi proses. 

 


