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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Brem Padat 

Brem merupakan produk hasil pengolahan lebih lanjut dari hasil 

fermentasi serealia atau bahan makanan lain yang banyak mengandung gula. 

Serealia yang umumnya digunakan adalah beras ketan dan difermentasikan 

dengan starter berintikan Saccharomyces cereviseae (Pujawan, 2004). Brem 

merupakan salah satu makanan tradisional hasil fermentasi yang enak dan 

bergizi yang banyak diusahakan di Madiun dan Wonogiri, mempunyai warna 

putih, tekstur tidak lembek, kering dan mudah hancur di mulut. Ada 2 macam 

brem yang kita kenal yaitu brem padat dan brem cair atau brem Bali 

(Widjadjaseputra, 1998). 

 

 
Gambar 2.1. Brem Padat (Anonymous, 2010) 

Menurut Kuswanto dan Sudarmadji (1989), brem padat dapat diperoleh 

dengan cara mengolah air tape ketan yang terbentuk selama fermentasi dan 

dilanjutkan dengan proses pemanasan, pengadukan, dan pencetakan. Tape 

ketan dapat dibuat dengan cara memasak beras ketan sampai cukup matang 

yang kemudian didinginkan dan diinokulasikan dengan ragi. 

Mutu brem padat ditentukan dari sekumpulan sifat yang mempunyai 

pengaruh terhadap penerimaan konsumen. Sifat-sifat mutu tersebut meliputi bau, 

rasa, warna khas brem padat. Untuk komposisi kimia meliputi kadar air 16%, 

derajat asam 15 ml NaOH/100gram, pemanis buatan harus negatif, cemaran 

logam harus negatif, serta ditentukan juga oleh cemaran mikrobiologi meliputi 

kapang dan jamur harus negatif (Standar Industri Indonesia, 1990). 
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Menurut Winarno dkk., (1982), kandungan yang terbanyak dalam brem 

padat adalah gula, pati terlarut dan asam laktat. Komposisi kimia brem padat 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 2.1. Komposisi Kimia Brem Padat 

Brem 
padat 

Gula 
(%) 

Pati 
(%) 

Kadar 
Air (%) 

Total 
Asam 

(%) 

Padatan 
terlarut 

(%) 

Lemak 
(%) 

Protein 
(%) 

1a 65.18 4.56 18.87 1.58 1.34 0.11 0.42 
2a 67.86 8.69 9.99 2.00 2.38 6.31 0.56 
3b 68.72 13.98 8.67 1.12 1.19 3.72 0.32 
4b 64.88 14.35 12.75 1.89 1.29 2.25 0.43 

Sumber: Winarno dkk., (1982) 

2.1.1 Pembuatan Brem Padat 

Proses pembuatan brem padat terdiri atas lima tahap yaitu pengepresan 

tape, pemasakan sari tape, pembuihan dan pemadatan dengan cara 

pengeringan (Legowo, 1984). 

a. Pengepresan 

Menurut Steinkraus (1983), pembuatan brem padat dimulai 

dengan mengepres tape hingga cairannya keluar. Cairan tape 

tersebut kemudian dipekatkan dengan cara pemasakan. 

Menurut Legowo (1984), pengepresan pada pembuatan brem 

padat di Madiun dilakukan dengan menggunakan alat pengepres 

manual. Cairan hasil pengepresan tersebut kemudian disaring dan 

dimasak hingga mengental. 

b. Pemasakan 

Pada pembuatan brem padat Madiun, setelah tape ketan dipres, 

dimasak sambil sesekali diaduk. Pemasakan ini menyebabkan 

adonan menjadi kental dan berwarna kecoklatan (Basuki, 1973). 

Menurut Legowo (1984), pemasakan sari tape bertujuan untuk 

pengentalan. Dalam hal ini panas yang terlalu tinggi akan 

mengakibatkan terjadinya karamelisasi larutan yang mengandung 

gula tinggi sehingga brem yang dihasilkan akan berwarna terlalu 

coklat. 

Karamelisasi merupakan reaksi degradasi, fragmentasi dan 

polimerisasi senyawa polihidroksi karbonil, seperti gula-gula pereduksi 

pada pemanasan. Teori aldehid aktif (karamelisasi) menjelaskan 
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bahwa dehidrasi gula akan membentuk aldehid aktif seperti hidroksi 

metal furfural yang dapat berpolimerisasi membentuk senyawa yang 

berwarna coklat (Braverman, 1993). 

c. Pembuihan dan Pengadukan 

Pada pembuatan brem padat, proses setelah pemasakan adalah 

pembuihan atau pengadukan. Pengadukan saat pemasakan 

bertujuan untuk meratakan suhu larutan sehingga memperoleh 

produk yang porus dan cepat memadat. Hal ini dikarenakan proses 

pengadukan sampai berbuih membantu pemasukan udara ke dalam 

adonan yang akan membantu proses pengeringan sehingga brem 

cepat memadat (Legowo, 1984). Setelah sari tape mengental, lalu 

diaduk dengan mixer. 

Menurut Glicksman (1993), buih adalah gas yang terdispersi 

dalam cairan atau padatan. Sedangkan Cheftel et al., (1985), 

menyatakan bahwa buih pangan sebagai campuran antara gas 

sebagai fase terdispersi dan cairan semi padat sebagai fase kontinyu. 

Sedangkan Cheft et al., (1995), menyatakan ada beberapa cara 

pembuihan, salah satu cara adalah dengan pengadukan atau 

pengocokan larutan protein dengan adanya fase gas dalam jumlah 

besar. 

d. Pengeringan 

Legowo (1984) menyatakan, adonan brem akan memadat setelah 

dibeberkan dalam cetakan  dan dikeringkan dalam suhu ruang (25oC). 

Dalam hal ini faktor udara dan iklim sangat berpengaruh disamping 

komposisi produk itu sendiri. 

Udara di dalam ruangan berfungsi mengambil uap dan 

menghantarkan panas ke dalam bahan, sehingga udara yang lembab 

akan menghambat proses pemadatan. Sebaliknya udara yang 

terlampau panas akan menghambat proses pemadatan, karena 

komposisi produk yang antara lain berkadar gula tinggi akan lembek. 

2.2 Ubi Kayu 

Ubi kayu merupakan belukar berkayu pada kultivasi tanah sebagai panen 

tahunan di sebagai daerah tropis dan subtropis merupakan akar berpati yang 

dapat dimakan. Sebagai sumber besar karbohidrat, ubi kayu merupakan sumber 
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karbohidrat nomor tiga terbesar sebagai sumber makanan manusia di dunia, 

dimana Afrika merupakan pusat produksi terbesar (Stephen, 1995).  

Menurut Ashrie (2009), tanaman ubi kayu dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut : 

Kingdom :  Plantae 

Divisi : Magnoliophyta 

Klas : Magnoliopsida 

Ordo : Malpighialestr 

Famili : Euphorbiaceae 

Bangsa : Manihotae 

Genus : Manihot 

Spesies : Manihot esculenta 

 

  

Gambar 2.2. Ubi Kayu (Anonymous, 2012) 

Ubi kayu merupakan jenis tanaman yang dapat tumbuh di sembarang 

tempat terutama di kawasan tropis dengan penyinaran penuh sepanjang tahun 

seperti Indonesia. Syarat kondisi minimum untuk memperoleh hasil panen yang 

menguntungkan antara lain tanah jangan terlalu subur karena pertumbuhan daun 

dan batang akan subur tanpa diimbangi oleh pertumbuhan umbi dan diusahakan 

pula sistem pengairan yang lancar. Sistem pengairan yang buruk menyebabkan 

ubi kayu tidak dapat tumbuh baik dan menghasilkan umbi kerdil. Oleh karena itu, 

ubi kayu banyak ditanam di ladang atau tegalan. Selain itu, beberapa kelebihan 

tanaman ubi kayu antara lain sebagai berikut: 

1. Dapat tumbuh di lahan kering dan kurang subur. 

2. Daya tahan terhadap penyakit relatif tinggi. 

3. Masa panen yang relatif lama sehingga bias dijadikan lumbung hidup. 
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4. Daun dan umbinya dapat diolah menjadi aneka makanan baik 

sebagai makanan utama maupun makanan selingan. 

5. Umbinya dapat diolah menjadi gula cair (high fructose) dan makanan 

ternak serta dapat juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar etanol 

(Lingga dkk., 1989). 

Ubi kayu yang berumur 6-7 bulan akan menghasilkan umbi, namun dapat 

dipanen setelah 9-11 bulan dengan tanda-tanda pertumbuhan daunnya mulai 

berkurang, warna daun telah menguning dan mulai rontok. Panen dilaksanakan 

dengan cara mencabut batangnya dengan tangan. Pencabutan dilakukan 

dengan hati-hati agar tidak ada umbi yang terluka atau tertinggal dalam tanah. 

Lebih baik dilakukan pada saat tanah dalam keadaan lembab (agar lebih mudah 

dicabut). Disarankan supaya pencabutan dilakukan pada pagi atau sore hari, 

sehingga umbi tidak mengering bila kena matahari. karena umbi yang cepat 

mengering akan berubah warna menjadi biru/kecoklatan akibat oksidasi. 

Penundaan waktu panen dapat menurunkan hasil karbohidrat dan semakin 

berkayu (Najiyati dan Danarti, 1992). Komposisi kimia ubi kayu disajikan pada 

Tabel 2.2. Dari segi komposisi zat gizinya, kandungan utama ubi kayu adalah 

karbohidrat. Oleh karena itu ubi kayu dapat digunakan sebagai sumber 

karbohidrat pendamping beras. 

Tabel 2.2. Komposisi Kimia Ubi Kayu (per-100 g bahan) 

No Komponen Ubi kayu putih 

1. Kalori (kkal) 146.00 
2. Protein (gram)    0.80 
3. Lemak (gram)    0.30 
4. Karbohidrat (gram)  34.70 
5. Air (gram)  62.50 
6. Kalsium (mg)  33.00 
7. Fosfor (mg)  40.00 
8. Zat besi (mg)    0.70 
9. Asam askorbat (mg)  30.00 
10. Thiamin (mg)    0.06 
11. Vitamin A (IU)    0.00 
12. Bagian yang dapat dimakan (%)  75.00 

Sumber : Departemen Kesehatan R.I (1992) 

Menurut Tjokroadikoesoemo (1985) dalam (Martini, 2002), kelemahan 

utama yang menyebabkan ubi kayu kurang diterima secara menyeluruh, dan 

hanya dimanfaatkan sebagai makanan pokok di daerah pedesaan, karena ubi 

kayu mengandung racun glikosida sianogenik (Linamarin dan Lot australin). 
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Ubi kayu mengandung senyawa glikosida sianogenik yang terdiri dari 

linamarine sebesar 93% dan lot australin sebesar 7%. Glikosida tersebut tidak 

bersifat racun tetapi asam sianida (HCN) yang dibebaskan oleh enzim 

linamerase secara hidrolisa bersifat racun (Nartey, 1973). 

Menurut Muchtadi dan Sugiyono (1989) dalam (Martini, 2002) 

berdasarkan kandungan asam sianidanya, ubi kayu dapat digolongkan menjadi 

empat yaitu (a) golongan yang tidak beracun, mengandung HCN 50 mg per kg 

umbi segar yang telah diparut, (b) beracun sedikit, mengandung HCN antara 50 

dan 80 mg per kg, (c) beracun, mengandung HCN antara 80 dan 100 mg per kg 

dan (d) sangat beracun, mengandung HCN lebih besar dari 100 mg per kg. Ubi 

kayu yang tidak beracun dikenal sebagai ubi kayu manis sedangkan ubi kayu 

yang beracun disebut ubi kayu pahit. 

Ubi kayu pahit umumnya diolah menjadi produk seperti tapioka. Umbi 

singkong banyak mengandung glukosa dan dapat dimakan mentah. Rasanya 

sedikit manis, ada pula yang pahit tergantung kandungan racun glukosida yang 

dapat membentuk asam sianida. Umbi yang rasanya manis menghasilkan paling 

sedikit 20 mg HCN per kilogram umbi akar yang masih segar, dan 50 kali lebih 

banyak pada umbi yang rasanya pahit (Tjokroadikoesoemo, 1985) dalam 

(Martini, 2002). 

Pada ubi kayu manis kandugan asam sianida pada umbi sangat rendah 

sedangkan pada ubi kayu pahit kandungan asam sianida nya sangat tinggi 

sehingga dapat menimbulkan keracunan bagi yang mengkonsumsinya. Namun 

pengeringan dapat mengurangi kandungan sianida 30%, perendaman dan 

perebusan dapat menghilangkan 60% kandungan glukosida dan menghilangkan 

seluruh sianida bebas (Radiyati, 2005). 

Walaupun ubi kayu mengandung racun yang membahayakan namun ubi 

kayu telah dikonsumsi secara umum oleh jutaan orang di daerah tropis, tanpa 

adanya efek keracunan yang berarti. Hal ini dikarenakan metode pengolahan 

tradisional ternyata mampu mengurangi kandungan sianida umbi sampai batas 

yang tidak membahayakan (Balagopalan et al., 1988). Dikatakan juga, proses 

pengolahan yang mampu mereduksi kandungan sianida dalam umbi kayu adalah 

pengeringan, perendaman, perebusan, fermentasi dan kombinasi dari proses-

proses ini. Pengeringan dapat mengurangi kandungan sianida sebanyak 

sepertiga kandungan awal. Perendaman yang diikuti dengan perebusan dapat 

menghilangkan 60% kandungan glikosida dan menghilangkan seluruh sianida 
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bebas. Pada proses fermentasi, dimana terjadi penurunan pH akibat 

terbentuknya asam, akan terjadi hidrolisis cyano glycoside oleh enzim 

linamerase. 

Ubi kayu tidak memiliki umur simpan yang lama karena kandungan air 

umbi segar tinggi mencapai 70%. Masa simpan maksimal bagi ubi kayu segar 

hanya berkisar 4-5 hari. Ubi kayu yang disimpan lebih dari 4 atau 5 hari akan 

berubah warna menjadi biru atau hitam karena ubi kayu mengandung enzim 

poliphenolase yang terdapat di dalam lender daging ubi kayu (Soetanto, 2001). 

Ubi kayu menghasilkan umbi setelah tanaman berumur 6 bulan. Setelah 

tanaman berumur 12 bulan dapat menghasilkan umbi basah sampai 30 ton/ha. 

Kerusakan yang biasa timbul pada ubi kayu adalah warna hitam yang 

disebabkan oleh aktivitas enzim polyphenolase. (Laswai et al., 2006\). 

Akar-akaran dan umbi-umbian kandungan patinya tinggi dan 

kenyataannya bahwa ditanam secara melimpah, akar-akaran dan umbi-umbian 

merupakan salah satu pangan pokok atau yang utama yang dimakan di berbagai 

bagian Asia Tenggara. Di samping sayuran akar-akaran semacam itu seperti 

singkong, talas, kentang, ubi jalar dan uwi, buah-buahan yang berpati seperti 

pisang untuk dimasak, sukun dan nangka dimasukkkan dalam golongan pangan 

di atas, pangan tersebut merupakan sumber energi yang baik (Vessia, 2008). 

Produk makanan dari ubi kayu amat beragam dan tersebar luas di 

berbagai negara. Dalam bentuk segar ubi kayu biasanya dipotong-potong, 

direbus dan langsung dikonsumsi. Makanan olahan ubi kayu diproses dengan 

berbagai cara pengolahan. Ubi kayu juga dapat dibuat sebagai produk 

fermentasi. Makanan fermentasi yang dihasilkan diantaranya adalah roti ubi 

kayu, Gari (Ghana), Peuyeum (Jawa, Indonesia), dan Kpok pogari (Nigeria). 

Produk minuman fermentasi yang telah dibuat diantaranya adalah bir ubi kayu, 

wayena cassava, caker dan kasili (Balagopalan et al., 1988). 

Ubi kayu dapat digunakan dalam berbagai macam bentuk, sebagai 

makanan segar atau makanan kering, pakan dan pati untuk bahan makanan dan 

industri, yang paling besar di Indonesia adalah sebagai bahan makanan pokok 

yang dikonsumsi langsung. Taksiran penggunaan ubi kayu di Jawa adalah 

sebagai berikut: 35% konsumsi petani, 30% dipasarkan, 25% dijual ke pabrik 

tepung dan 10% diekspor (Budjianto, 2008). 

Menurut Blumenschein (1989) dalam Harjono et al (2005), produk olahan 

ubi kayu sangat beragam namun pada dasarnya dapat digolongkan menjadi tiga, 
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yakni: fermentasi ubi kayu (tape), ubi kayu yang dikeringkan (gaplek), dan tepung 

singkong atau tapioka. Tape adalah produk fermentasi ubi kayu yang merupakan 

makanan khas masyarakat Jawa. Ubi kayu yang cocok digunakan untuk 

membuat tape adalah ubi kayu berjenis mentega (berdaging kuning) dengan 

cirri-ciri sebagai berikut: (1) pohon bertangkai daun dengan warna merah dari 

pangkal hingga ujungnya, (2) dasar kulit ubi kayu berwarna coklat, dan (3) 

dagingnya berwarna kuning (Pemkab Bondowoso, 1999 dalam Harjono et al., 

2005). 

2.3 Tape 

Tape adalah hasil fermentasi umbi-umbian atau ketan. Tape dapat dibuat 

dari berbagai bahan baku sumber karbohidrat seperti beras ketan, dan singkong. 

Tahapan-tahapan pembuatan tape adalah pengupasan, pencucian, pengukusan, 

pendinginan, pemberian ragi dan fermentasi selama 2-3 hari pada suhu 30oC 

(Winarno, 1993). Pada saat fermentasi, kapang merombak pati menjadi gula 

sehingga member rasa manis. Selanjutnya khamir merombak sebagian gula 

menjadi alkohol dan bakteri merombak sebagian alkohol menjadi asam sehingga 

tape memiliki rasa manis, sedikit asam dan beraroma alkohol. 

Aneka bahan pangan yang mengandung karbohidrat dapat diolah 

menjadi makanan khas yang disebut tape. Bahan pangan yang umumnya dibuat 

tape adalah ubi kayu (singkong), beras ketan putih maupun beras ketan hitam 

serta sorgum (Rukmana dan Yuniarsih, 2001). 

 
Gambar 2.3. Tape Ubi Kayu (Anonymous, 2011) 

Tape mempunyai tekstur yang lunak, rasa yang asam manis dan sedikit 

mengandung alkohol. Selama fermentasi, tape mengalami perubahan-perubahan 

biokimia akibat aktivitas mikroorganisme. Pada dasarnya semua bahan pangan 

yang kaya akan karbohidrat dapat diolah menjadi tape. Berdasarkan bahan 

bakunya, dikenal berbagai jenis tape yaitu tape ketan, tape singkong, tape beras, 
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tape sorgum, tape pisang, tape ubi jalar dan tape sukun, akan tetapi dewasa ini 

yang paling populer adalah tape singkong dan tape ketan (Astawan, 2004). 

Tabel 2.3. Komposisi Gizi Tape Singkong, Tape Ketan Putih Dan Tape Ketan 
Hitam (Dalam 100 Gram Bahan).  

Zat gizi Tape singkong Tape ketan putih Tape ketan 
hitam 

Energi (k kal) 173 172 166 
Protein (g) 0,5 3,0 3,8 
Lemak (g) 0,1 0,5 1,0 
Karbohidrat (g) 42,5 37,5 34,4 
Kalsium (mg) 30 6 8,0 
Fosfor (mg) 30 35 106,0 
Besi (mg) 0 0,5 1,6 
Vitamin B1 (mg) 0,07 0,04 0,02 
Air (g) 56,1 58,9 50,2 

Sumber : Direktorat Gizi, Depkes RI (1992) 

Pada tape, jenis-jenis gula yang terbanyak adalah glukosa, selanjutnya 

disakarida (maltose dan sukrosa) dan paling sedikit adalah fruktosa. Pemecahan 

pati singkong selama fermentasi melalui dua tahap, yaitu (1) pemecahan pati 

menjadi dekstrin, maltoriosa dan gula dan (2) pemecahan glukosa menjadi 

alkohol dan asam-asam organik (Fardiaz, 1989). 

 

2.4 Ragi Tape 

Kata ”ragi” dipakai untuk menyebut adonan atau ramuan yang digunakan 

dalam pembuatan berbagai makanan dan minuman seperti tempe, tape, roti, 

anggur, brem dan lain-lain. Ragi untuk tape merupakan populasi campuran 

genus dimana terdapat spesies-spesies genus Aspergillus, genus 

Saccharomyces, genus Candida, genus Hansenula, sedangkan bakteri 

Acetobacter biasanya tidak ketinggalan. Genus tersebut hidup bersama secara 

sinergetik. Aspergillus dapat menyederhanakan amilum, sedangkan 

Saccharomyces, Candida dan Hansenula dapat menguraikan gula menjadi 

alkohol dan bermacam-macam zat organik lainnya (Dwijoseputro, 1990). 

Menurut Winarno (1994), mikroba mampu hidup pada hampir semua 

tempat dan keadaan serta mampu bertahan dalam berbagai keadaan dan 

lingkungan baik pada suhu, tekanan, pH, tingkat osmosis serta keadaan yang 

ekstrim. Oleh karena itu pengetahuan tentang mikroba sangat penting dikuasai 

oleh mereka yang bekerja atau sedang menuntut ilmu bidang pangan mikroba 

bersifat mikroskopis, begitu kecilnya sehingga tidak terlihat oleh mata telanjang. 
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Mikroba terdiri dari beberapa jenis proses pengendalian mutu dan pemeriksaan 

makanan misalnya khamir. Khamir sejak dulu berperan dalam fermentasi yang 

bersifat alkohol, dimana produk utama dari metabolism adalah etanol. 

Saccharomyces cerevisiae adalah jenis utama yang berperan dalam produksi 

minuman beralkohol seperti bir dan anggur dan juga digunakan untuk fermentasi 

adonan dalam perusahaan roti. 

Menurut Schlegel and Schmid (1994), diantara mikroorganisme etanol 

merupakan produk peragian gula yang paling tersebar luas. Bahkan pada 

tumbuh-tumbuhan dan banyak fungi pada kondisi anaerob terjadi penimbunan 

alkohol (etanol). Produsen utama alkohol adalah ragi terutama dari strain 

Saccharomyces cerevisiae. Ragi-ragi seperti juga kebanyakan fungi merupakan 

organisme yang bernafas secara aerob. Dalam lingkungan terisolasi dari udara, 

organisme ini meragikan karbohidrat menjadi etanol dan karbondioksida. 

Peragian glukosa oleh ragi merupakan peristiwa anaerob, ragi sendiri adalah 

organisme aerob. Pada kondisi anaerob fermentasi oleh ragi aman intensif, 

namun ragi sendiri hampir tidak tumbuh. Dengan mengalirkan udara maka 

peragian dapat dihambat sempurna dan memasukkan banyak udara. 

Menurut Astawan (2004), ragi tape merupakan inokulum yang umum 

digunakan dalam pembuatan tape. Ragi tape terbuat dari bahan dasar tepung 

beras dan bahan-bahan tambahan lainnya yang dibentuk bulat pipih dengan 

diameter 2-3 cm. Penambahan rempah-rempah ke dalam ragi tape dapat 

merupakan penghambat pertumbuhan beberapa mikroba tertentu dan dapat juga 

menjadi penstimulir pertumbuhan mikroba-mikroba lainnya. Sebagai contoh, 

penambahan bawang putih pada pembuatan ragi tape dapat menghambat 

pertumbuhan mikroflora (kapang) amilolitik, penambahan cabe merah sebanyak 

6% dapat merangsang pertumbuhan semua mikroba yang terdapat dalam ragi. 

Sedangkan penambahan kayu manis dapat memberikan efek bakteriostatik. 

Mikroba yang terdapat di dalam ragi tape dapat dibedakan menjadi lima 

kelompok, yaitu kapang amilolitik, khamir amilolitik, khamir nonamilolitik, bakteri 

asam laktat dan bakteri amilolitik. 

Selama fermentasi tape, menurut Saono et al., (1997) dalam Yeny 

(2007), mikroorganisme yang terdapat dalam ragi tape didominasi oleh kapang 

dari genus Amylomyces, Mucor dan Rhizopus,  serta khamir dari genus 

Endomycopsis, Saccharomyces, Hansenula, dan Candida. Bakteri yang sering 

terdapat dalam ragi pasar yaitu Aspergillus oryzae, Rhizopus arrhizus, R. 
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oligosporus, dan Aspergillus flavus (Dwidjoseputro dan Wolf, 1970). Menurut Ko 

(1982), tidak semua mikroba yang telah ditemukan dalam ragi penting untuk 

fermentasi bahan yang mengandung pati menjadi tape. 

Tabel 2.4. Peranan Mikroba Pada Ragi Tape 

Grup Mikroba Genus Fungsi 

Kapang amilolitik Amylomyces Pembentukan sakarida 
(sakarifikasi) dan cairan 

 Mucor Pembentukan sakarida dan 
cairan 

 Rhizopus Pembentukan cairan dan alkohol 
Khamir amilolitik Endomycopsis Pembentukan sakarida dan 

produksi aroma 
Khamir non amilolitik Saccharomyces Pembentukan alkohol 
 Hansenula Pembentukan aroma 
 Endomycopsis Pembentukan aroma yang 

spesifik 
 Candida Pembentuka aroma yang 

spesifik 
Bakteri asam laktat Pediococcus Pembentukan asam laktat 
Bakteri amilolitik Bacillus Pembentukan sakarida 

Sumber: Saono (1981) dalam Yeny (2007) 

2.5 Fermentasi 

Fermentasi adalah suatu reaksi oksidasi-reduksi di dalam sistem biologi 

yang menghasilkan energi, dimana sebagai donor dan aseptor elektron 

digunakan senyawa organik. Senyawa organik biasanya digunakan adalah 

karbohidrat dalam bentuk glukosa. Mikroba yang dapat berperan dalam 

fermentasi dapat diklasifikasikan dalam golongan bakteri, kapang, dan khamir 

(Priyanto, 1988). 

Menurut Buckle (1988), fermentasi adalah perubahan kimia dalam bahan 

pangan yang disebabkan oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme 

atau telah ada dalam bahan pangan itu sendiri. Perubahan yang terjadi sebagai 

hasil fermentasi mikroorganisme dan interaksi yang terjadi diantara produk dari 

kegiatan-kegiatan tersebut dan zat-zat yang merupakan pembentukan bahan 

pangan tersebut. 

Proses fermentasi tidak hanya menimbulkan efek pengawetan tetapi juga 

menyebabkan perubahan tekstur, cita rasa dan aroma bahan pangan yang 

membuat produk fermentasi lebih menarik, mudah dicerna dan bergizi (Robert 

dan Endel, 1989). 
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Proses fermentasi yang terjadi selama pembuatan tape pada dasarnya 

meliputi empat tahap penguraian, antara lain sebagai berikut (Astawan, 2004) : 

a. Molekul-molekul pati terpecah menjadi dekstrin dan gula-gula 

sederhana, proses ini disebut hidrolisis enzimatis. 

b. Gula yang terbentuk akan diubah menjadi alkohol. 

c. Alkohol akan diubah menjadi asam-asam organik oleh bakteri 

Pediococcus dan Acetobacter melalui proses oksidasi alkohol. 

d. Sebagian asam organik akan bereaksi dengan alkohol membentuk 

ester yang memberi cita rasa pada tape. 

Proses fermentasi diawali dengan hidrolisis pati oleh enzim amilase yang 

dihasilkan oleh kapang, khamir, atau bakteri yang bersifat amilolitik. Enzim 

pemecah karbohidrat terbagi atas tiga golongan, yaitu α-amilase, β-amilase, dan 

amiloglukosidase (Winarno, 1997). Enzim α-amilase akan menghidrolisis 

sebagian amilopektin. Cabang dengan ikatan α-1,6-glukosa tahan terhadap 

serangan α-amilase dan β-amilase, sehingga menghasilkan α-limit dekstrin dan 

β-limit dekstrin. Reaksi hidolisis ikatan cabang α-1,6-glukosa oleh enzim 

amiloglukosidase berlangsung lambat (Winarno, 1986). Hasil pemecahan pati 

oleh amiloglukosidase berupa molekul-molekul glukosa atau disebut tahap 

sakarifikasi (Algaratman, 1977). Tahap-tahap pemecahan pati menjadi glukosa 

adalah sebagai berikut : pati sebagai sumber utama beras ketan akan dipecah 

oleh enzim amilase menjadi amilodekstrin, eritrodekstrin, akrodekstrin, dan 

maltodekstrin sebagai akhir dari proses pemecahan. Glukosa menjadi asam 

laktat terjadi melalui jalur Embden-Myerhoff atau glikolisis (Buckle et al.,1987). 

Gula merupakan sumber energi bagi hewan dan tanaman. Kapang 

memanfaatkan glukosa dan pati sebagai sumber karbon dalam pembentukan 

etanol, sedangkan khamir lebih memanfaatkan glukosa daripada pati sebagai 

sumber karbonnya. Menurut Saono (1981), kapang memiliki kecepatan lebih 

besar daripada khamir dalam mengubah hasil perombakan pati menjadi biomasa 

sel. Selanjutnya kapang dapat memanfaatkan dengan baik glukosa dan pati 

sebagai sumber karbon dalam pembentukan etanol dan biomasa. Khamir untuk 

keperluan yang sama menggunakan glukosa lebih baik daripada pati. 

Pemecahan asam piruvat menjadi etanol (etil alkohol) sering disebut 

fermentasi alkohol. Selain etanol, dihasilkan juga CO2 (Winarno dan Fardiaz, 

1984). Enzim yang mampu mengubah glukosa menjadi alkohol dan 
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karbondioksida adalah enzim kompleks yang disebut Zimase, dihasilkan oleh 

khamir S. cereviciae (Saono, 1981). Secara sederhana proses hidrolisis glukosa 

menjadi etanol dapat dijelaskan melalui persamaan Gay Lussac, yaitu : 

C6H12O6      2C2H5OH + 2CO2 

Gambar 2.4. Proses Hidrolisis Glukosa Menjadi Etanol 

Pemecahan glukosa menjadi etanol melalui tahapan reaksi enzimatik 

sampai terbentuknya asam piruvat. Asam piruvat dengan perantara enzim 

dekarboksilase dan alkohol dehidrogenase diubah menjadi etanol. 

Alkohol yang dihasilkan dari penguraian glukosa oleh khamir akan 

dipecah menjadi asam asetat pada kondisi aerobik. Esterifikasi antara asam 

asetat dengan alkohol (etanol) membentuk etil asetat. Etil asetat adalah salah 

satu komponen pembentuk cita rasa tape (Cronk et al, 1977). 

Proses fermentasi lebih lanjut akan menghasilkan asam asetat karena 

adanya bakteri Acetobacter yang sering terdapat pada ragi dan bersifat oksidatif. 

Proses fermentasi juga akan menghasilkan asam piruvat dan asam laktat. Asam 

piruvat adalah produk antara yang terbentuk dari hasil hidrolisis gula menjadi 

etanol. Asam piruvat dapat diubah menjadi etanol atau asam laktat. Bakteri 

Pediococcus pentosaeus mengkatalisis perubahan asam piruvat menjadi asam 

laktat (Kozaki, 1984). 

Fermentasi pada bahan pangan berjalan karena mikrobia melakukan 

kegiatan metabolisme yang menghasilkan suatu zat atau produk akhir yang 

dapat memberikan perubahan-perubahan pada bahan pangan baik itu 

perubahan fisik maupun kimia (Rahmawati dan Dewi, 2002). Menurut Steinkraus 

(1983) perubahan biokimia yang penting selama fermentasi ubi kayu adalah 

hidrolisa pati menjadi maltose dan glukosa yang memberikan rasa manis. 

Menurut Afrianti (2004), proses fermentasi dapat menurunkan kadar 

senyawa beracun. Fermentasi juga turut mempertinggi nilai gizi, karena mikroba 

memecah senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. 

 

2.6 Pati, Amilosa, dan Amilopektin 

Pati merupakan cadangan karbohidrat yang banyak terdapat pada 

tanaman, yang memiliki homopolimer glukosa dengan ikatan α-glikosidik. Pati 

merupakan sumber karbohidrat utama bagi manusia. Pati memiliki karakteristik 
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tertentu berdasarkan bentuk, ukuran, distribusi ukuran, komposisi, dan 

kekristalan granulanya (Beltz dan Grosch, 1987 dalam Rahman, 2007). 

Pada tanaman, pati terdapat dalam bentuk butiran-butiran kecil yang 

disebut granula. Menurut Winarno (2002) menyatakan bahwa granula pati 

mempunyai sifat mereflesikan cahaya terpolarisasi, sehingga dibawah mikroskop 

terlihat  kristal hitam putih. Sifat inilah yang disebut birefingent. Pada saat 

granula pecah maka sifat birefingent ini akan menghilang. 

Granula pati tersusun atas tiga komponen utama, yaitu amilosa, 

amilopektin, dan bahan antara lain seperti lipid dan protein. Perbandingan jumlah 

diantara ketiga komponen tersebut berbeda-beda untuk tiap jenis pati, 

tergantung dari sifat-sifat botani sumber pati tersebut. Fraksi terlarut disebut 

amilosa dan fraksi tidak terlarut disebut dengan amilopektin (Winarno, 2002). 

Amilosa merupakan rantai lurus yang terdiri dari molekul-molekul glukosa 

yang berikatan D-glukosa dengan ikatan α-(1,4) glikosidik. Amilosa seringkali 

dikatakan sebagai struktur linier dari pati, meskipun sebenarnya jika dihidrolisis 

dengan β-amilase pada beberapa jenis pati tidak diperoleh hasil yang sempurna. 

β-amilase menghidrolisis amilosa menjadi unit-unit residu glukosa dengan 

memutuskan ikatan α-(1,4) dari ujung non-periduksi rantai amilosa (Hoseney, 

1998 dalam Panikulata, 2008). 

Panjang polimer dipengaruhi oleh sumber pati dan akan memepengaruhi 

berat molekul amilosa. Pada umumnya amilosa dari umbi-umbian mempunyai 

berat molekul yang lebih besar dibandingkan dengan berat molekul amilosa 

serealia, dengan rantai polimer lebih panjang daripada polimer amilosa serealia 

(Moorthy, 2004). 

Jumlah atau kadar amilosa pati pada ubi kayu berada pada kisaran 20-

27% mirip dengan pati tanaman lain. Amilosa tidak dapat larut dalam air, hanya 

dapat larut pada kondisi yang drastis seperti suhu yang tinggi atau dengan 

pemotongan ikatan hidrogen dengan alkali atau reagen yang sesuai (Beltz dan 

Grosch, 1987 dalam Rahman, 2007). 

Amilopektin adalah polimer dengan ikatan α-(1,4) padai rantai lurusnya 

serta ikatan α-(1,6) pada titik percabangannya. Pada dasarnya, struktur 

amilopektin sama seperti amilosa, yaitu terdiri dari rantai pendek α-(1,4)-D-

glukosa dalam jum lah yang besar (Wurzburg, 1968 dalam Rahman, 2007). 

Amilopektin dapat larut dalam air dan tidak mempunyai kecendrungan untuk 
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mengendap kembali. Amilopektin dan amilosa dapat dipisahkan dengan cara 

melarutkan pati dalam air panas di bawah suhu gelatinisasi. 

2.7 Sakarifikasi Pati 

Sakarifikasi adalah proses pemecahan gula kompleks menjadi gula 

sederhana. Proses sakarifikasi merupakan proses pemecahan pati yang 

melibatkan beberapa reaksi yang terjadi secara simultan, yaitu reaksi hidrolisa 

oligosakarida, hidrolisa maltosa menjadi maltotriosa menjadi maltosa dan bersifat 

reversible (dapat balik) dan hidrolisa maltosa menjadi glukosa yang dapat 

bersifat balik (Zanin dan de Moraes, 1997). 

Sakarifikasi merupakan tahap hidrolisa menggunakan enzim glukomilase 

dengan cara memecah pati berupa molekul-molekul glukosa (Mahatantri, 2005). 

Hasil pemecahan pati oleh amiloglukosidase berupa molekul-molekul glukosa 

disebut tahap sakarifikasi (Fardiaz, 1988). Proses hidrolisa pati oleh enzim 

dilakukan secara bertahap yaitu gelatinisasi yang diikuti dengan proses likuifikasi 

oleh enzim α-amilase kemudian dilanjutkan dengan likuifikasi oleh enzim β-

amilase atau glukoamilase sehingga dihasilkan maltose dan glukosa (Rahayu, 

1991). 

Enzim amilase adalah enzim yang mampu menghidrolisa pati menjadi 

senyawa yang lebih sederhana seperti maltose dan glukosa serta banyak 

digunakan pada proses sakarifikasi (Primarini, 1995). Peningkatan kadar gula 

pereduksi disebabkan karena enzim amilolitik telah mulai diproduksi dan telah 

mulaai aktif melakukan likuifikasi dan sakarifikasi (Cronk et al.,1979). Ragi 

merupakan “agensia” sakarifikasi dan fermentasi alkohol terhadap bahan 

karbohidrat menjadi produk tape. 

Amilase merupakan kelompok enzim hidrolase yaitu enzim yang 

mengkatalissis reaksi hidrolisis suatu substrat dengan bantuan molekul air. 

Amilase merupakan enzim pendegradasi pati dan enzim ini banyak digunakan 

pada industry pemanis seperti pullulanase, α-glikosidase dan cyclodekstrin 

glycosyltransferase. Sebagai contoh α-amilase digunakan dalam tahap likuifikasi 

(pencairan) untuk memproduksi larutan dekstrin, sementara glukomilase lebih 

lanjut menghidrolisis dekstrin menjadi glukosa pada tahap sakarifikasi. β-amilase 

digunakan untuk produksi  high maltose syrup, enzim ini juga banyak digunakan 

pada industri minuman, penyulingan dan baking (Wong, 1995). 
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Tahap awal dari proses fermentasi adalah terjadinya hidrolisa pati oleh 

enzim amilase. Enzim amilase bersumber dari kapang, khamir atau bakteri yang 

bersifat amilolitik. Enzim amilase merupakan enzim pendegradasi pati (Wong, 

1995) yang dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan enzim yaitu α-amilase, 

β-amilase, dan glukomilase (Winarno, 1983). 

a. Enzim α-amilase 

Enzim α-amilase (α-1,4 glukan-4-glukanhidrolase, EC3.2.1.1) 

mengkatalisis reaksi hidrolisa ikatan α-1,4 glikosida pada pati, amilosa, 

amilopektin, glikogen dan polisakarida lain. Enzim α-amilase memiliki 

kemampuan hidrolisis pati yang paling tinggi (mampu menurunkan sifat pati yang 

kristalin menjadi amorf) dan memainkan peranan utama dalam metabolism 

karbohidrat pada mikroorganisme, tanaman, dan hewan (Mahatantri, 2005). 

Hidrolisa oleh enzim α-amilase pada amilosa melalui dua tahapan reaksi. 

Tahap pertama adalah degradasi polimer amilosa menjadi maltose dan 

maltotriosa secara acak  dan tahap kedua adalah pembentukan glukosa dari 

maltose sebagai hasil akhir dan caranya tidak acak. Keduanya merupakan kerja 

enzim α-amilase pada molekul amilosa saja. Sedangkan pada amilopektin, kerja 

α-amilase akan menghasilkan glukosa, maltose, dan berbagai jenis α-limit 

dekstrin yaitu oligosakarida yang terdiri dari 4 atau lebih residu gula yang 

semuanya mengandung ikatan α-1,6 (Winarno, 1983). 

b. β-amilase 

β-amilase (β-1,4 glukan maltohirolase EC 3.2.1.2) merupakan enzim yang 

bekerja dari ujung rantai yang bersifat tidak mereduksi, karena itu dinamakan 

enzim eksoamilase. Enzim β-amilase menghidrolisa iikatan α-(1,4) D-glukosidik 

menghasilkan bentuk anomerik β dari maltose. Enzim β-amilase tidak dapat 

memecah ikatan α-(1,6) D-glukosidik pada amilopektin dengan demikian 

terbentuk β-limit dekstrin yang mempunyai berat molekul yang tinggi (Fogarty, 

1983). 

Menurut Winarno (1995) enzim β-amilase memecah amilosa menjadi 

maltose dan memecah amilopektin menjadi maltose dan dekstrin. Enzim β-

amilase relative tahan panas, tetapi tidak tahan terhadap pH yang rendah dan 

sebaliknya β-amilase amat peka terhadap suhu tetapi lebih tahan terhadap 

kondisi asam (Tjokroadikoesoemo, 1985).  

β-amilase memecah amilopektin menjadi dekstrin yang tidak bias 

diangkut. Sementara enzim α-amilase merombak amilase dan amilopektin 
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menjadi maltose dan glukosa, juga merombak dekstrin menjadi maltose dan 

glukosa, dan dengan bantuan enzim maltase, maltose diubah menjadi glukosa. 

c. Glukoamilase 

Glukoamilase [α-(1,4)-D-glukan glukohidrolase, EC 3.2.1.3, Υ-amilase 

atau amiloglukosidase], ditemukan pada tahun 1951 dan dikenal oleh industry 

sebagai amiloglukosidase, yang memecah pati dari ujung non-pereduksi untuk 

menghasilkan glukosa (Reilly, 2003). 

Enzim glukoamilase atauamiloglukosidase berperan dalam tahap 

sakarifikasi. Enzi mini dapat menghidrolisa ikatan α-1,4 maupun ikatan α-1,6 dari 

ujung non pereduksi pada amilosa dan amilopektin sehingga menghasilkan α-D 

glukosa. Enzim amiloglukosidase termasuk enzim eksoamilase, karena 

memecah pati dari luar dengan mengeluarkan unit-unit glukosa dari ujung bukan 

pereduksi polimer pati. Enzi mini dihasilkan oleh Aspergillus sp. dan Rhizopus 

sp. (Winarno, 1995). 

2. 8 Maltodekstrin 

Maltodekstrin menurut Whitsler and Miller (1997) merupakan suatu hasil 

hidrolisis pati dengan penambahan asam, enzim atau keduanya kemudian 

dilakukan pengaturan pH menjadi 4,5 dan dilanjutkan dengan pengeringan 

menggunakan spray-dryer sehingga diperoleh maltodekstrin (Whistler et al., 

1984). Maltodekstrin memiliki mouthfeel yang lembut dan mudah dicerna. Harga 

DE (Dextrose Euquivalent) hanya memberi gambaran tentang kandungan gula 

pereduksi. Pada hidrolisis sempurna (pati seluruhnya dikonversikan menjadi 

dekstrosa) nilai DE-nya 100 sedangkan pati yang sama sekali tidak terhidolisis 

DE-nya 0 (Tjokroadikoesumo, 1993). Maltodekstrin dengan DE yang rendah 

bersifat non-higroskopis, DE yang rendah menunjukkan kecenderungan 

rendahnya penyerapan uap air. Maltodekstrin dengan DE tinggi cenderung 

menyerap air (higroskopis). Rumus umum maltodekstrin adalah 

[(C6H10O5)nH2O)]. Rumus kimia maltodekstrin dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5. Rumus kimia maltodekstrin (Luthana, 2008). 
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Maltodekstrin adalah karbohidrat yang memiliki rentang dextrose 

equivalent (DE) lebih tinggi dari dekstrin, namun lebih rendah dari gula. 

Maltodekstrin dengan DE 10 adalah yang paling banyak digunakan karena 

kestabilannya, harga yang ekonomis dan atribut lain seperti tidak begitu 

higroskopis, flavor yang ringan dan sifat fungsional lainnya (De Rovira 1999). 

Maltodekstrin banyak digunakan dalam industri pangan sebagai bahan 

pengisi. Karakter ideal yang diinginkan dari maltodekstrin adalah rasa tawar, 

tidak berbau, namun maltodekstrin dengan DE 20 memiliki rasa manis (Fullbrook 

1984). Sedangkan menurut McDonald (1984), maltodesktrin kurang higroskopis, 

kurang manis, mudah larut dalam air, dan cenderung tidak menghasilkan warna 

saat terjadi reaksi browning. Menurut Kennedy et. al. (1995) terdapat dua tipe 

maltodekstrin tersedia secara komersial adalah maltodekstrin yang mempunyai 

kisaran nilai DE 10-14 dan 15-19. Semakin rendah nilai DE maka akan semakin 

non-higroskopis dan semakin efektif sebagai pengikat lemak selain itu akan 

cenderung teretrogradasi dalam larutan. 

Maltodekstrin berfungsi sebagai pembantu pendispersi, humektan, 

enkapsulan serta pembentuk viskositas. Maltodekstrin memiliki sifat dispersi 

cepat, daya larut yang tinggi, membentuk film, higroskopisitas rendah, mampu 

membentuk bodi, kemungkinan terjadi pencoklatan rendah, mampu menghambat 

kristalisasi dan memiliki daya ikat kuat (Luthana, 2008). Maltodekstrin tidak 

berasa dan dikenal sebagai bahan tambahan makanan yang aman (Blanchard 

dan Frances, 1995). Kelebihan maltodekstrin adalah bahan tersebut dapat 

dengan mudah melarut pada air dingin, kelebihan lainnya adalah maltodekstrin 

merupakan oligosakarida yang tergolong dalam prebiotik (Luthana, 2008). 

Maltodekstrin membantu dalam pendispersian dan memerangkap flavor, 

sebagai humektan, pengatur viskositas dan sebagai bahan tambahan fungsional 

lainnya (Kuntz, 1997). Maltodekstrin berperan sebagai pendispersi karena 

maltodekstrin berbentuk koil dimana bagian dalam akan berikatan dengan gugus 

hidrofob dan bagian luar akan berikatan dengan gugus hidrofil. Flavor adalah 

salah satu yang akan terikat oleh gugus hidrofob, sehingga maltodekstrin 

berperan dalam memerangkap flavor. 

Maltodekstrin bersifat humektan yaitu dapat mengikat air tetapi 

mempunyai Aw yang rendah, karena dapat mengikat air ini maka dapat 

digunakan dalam mengatur viskositas suatu produk sesuai yang diinginkan. 

Maltodekstrin juga berfungsi sebagai enkapsulan aroma, warna dan lemak, serta 
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pembentuk viskositas. Kekentalan maltodekstrin yang tinggi penting dalam 

penggunaannya terutama pada proses pengolahan bahan pangan. 

Kontribusi utama maltodekstrin adalah efek perlindungan yang dihasilkan 

viskositasnya relatif tinggi (Whistler et al., 1984). Pada produk basah, 

maltodekstrin dapat berperan sebagai pengental sedangkan pada produk kering 

seperti keripik, maltodekstrin berperan dalam melapisi permukaan produk 

sehingga dapat mempertahankan kerenyahan. Spesifikasi maltodekstrin dapat 

dilihat pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5. Spesifikasi Maltodekstrin 

Kriteria Spesifikasi 

Kenampakan Bubuk putih agak kekuningan  
Bau Bau seperti malt- dekstrin  
Rasa Kurang manis, hambar  
Kadar air (%) 6 
DE (Dextrose Equivalent) 10-20 
pH 4,5-6,5 (maksimum) 
Sulfated ash (%) 0,6  
Total Plate Count (TPC) 1500/g 

.Sumber: Luthana (2008) 

Maltodekstrin juga berfungsi sebagi pengganti lemak karena ketika air 

bertemu dengan maltodekstrin akan membentuk gel yang mencair dan 

menyerupai sifat lemak (Roper 1996). Walaupun dapat menyerupai sifat lemak, 

namun maltodekstrin tidak bersifat lipofilik sehingga memiliki stabilitas emulsi dan 

retensi minyak rendah, namun saat digunakan untuk mengenkapsulasi minyak 

dapat melindungi dari oksidasi (Westing dan Rennecius 1988). Kennedy et. al. 

(1995) menyatakan bahwa maltodekstrin yang memiliki DE tinggi akan 

menghasilkan larutan dengan viskositas yang rendah yang rendah dan memberi 

rasa manis. Pada nilai DE yang sama ternyata maltodekstrin memiliki kelarutan 

yang berbeda bergantung dari metode hidrolisisnya. Maltodekstrin yang 

dihidrolisis menggunakan enzim mengandung sakarida bobot tinggi dalam 

jumlah yang sedikit bila dibandingkan dengan maltodekstrin yang dihidrolisis 

dengan asam. 

Menurut Igoe dan Hui (2001) maltodekstrin adalah polimer sakarida 

berantai pendek yang diperoleh dari hidrolisis asam atau enzimatik dari pati 

dengan cara yang sama dari corn syrup kecuali proses konversi yang terhenti 

ditahap awal. Maltodekstrin terdiri atas unit D-glukosa yang terhubung terutama 

oleh ikatan α-1,4 dan memiliki DE kurang dari 20 dan pada dasarnya tidak manis 



22 
 

serta tidak dapat difermentasi. Maltodekstrin memiliki kelarutan yang sedang. 

Fungsi dari maltodekstrin antara lain adalah sebagai pengisi, penambah volume, 

pembentuk tekstur, carrier dan menghambat kristalisasi. Bahan ini banyak 

digunakan dalam pembuatan cracker, puding, permen dan es krim bebas gula. 

2.9 Metode 

2.9.1 Metode Dakian Tercuram (Steepest Ascent Method) 

Dalam kebanyakan masalah percobaan, sering sekali kita tidak 

mengetahui secara pasti dimana kita akan menentukan lokasi titik maksimum itu 

berada, dengan demikian dapat saja terjadi bahwa dugaan awal tentang kondisi 

operasi yang optimum dari system akan berada jauh dari kondisi optimum yang 

aktual (kondisi optimum dari sistem yang sesungguhnya). 

Apabila peneliti telah mengetahui atau memperoleh informasi awal 

tentang kondisi optimum dari system yang dipelajari, maka hal itu tidak 

merupakan masalah karena ia dengan dapat merancang perlakuan yang akan 

dicobakan. Namun, apabila peneliti sama sekali tidak mengetahui perilaku 

kongret yang dipelajari akibat bahwa percobaan yang dipelajari adalah 

percobaan yang baru sehingga bentuk permukaan respon dari system kongkret 

yang dipelajari tidak diketahui. Dalam kasus seperti ini, maka akan timbul 

kesulitan bagi peneliti untuk menetapkan daerah percobaannya karena dapat 

saja terjadi bahwa percobaan yang dilakukan tidak berhasil menemukan titik 

optimum karena memang titik optimum berada jauh di luar daerah 

percobaannya. 

Kasus semacam ini sering kali terjadi terutama dalam percobaan yang 

dilakukan masih bersifat baru atau hal – hal yang diteliti masih jarang dilakukan 

oleh peneliti lain sehingga belum  tersedianya referensi yang cukup lengkap. Jika 

yang dihadapi masalah seperti itu maka peneliti akan mengalami kesulitan dalam 

hal menentukan kondisi optimum dengan cepat, sehingga penggunaan metode 

dakian tercuram (Steepest Ascent Method) akan sangat membantu. 

Menurut Vincent Gaspersz (1995), prosedur Steepest Ascent / Descent 

adalah suatu metode yang dipergunakan peneliti agar bergerak secara 

sekuensial sepanjang lintasan pendakian tercuram (Steepest Ascent) dimana 

arah nilai taksiran respon (ŷ) bertambah banyak atau arah yang member 

kenaikan maksimal, sedangkan arah Steepest Descent merupakan kebalikan 
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dari arah Steepest Ascent  yaitu arah yang member penurunan maksimal pada 

taksiran nilai respon (ŷ). 

Tujuan metode Steepest Ascent  adalah bergerak cepat menuju titik 

respon optimal yaitu mencari daerah nilai yang baru dari variabel input, yang 

diharapkan dapat meningkatkan nilai respon untuk metode Steepest Ascent. 

Tahap – tahap metode Steepest Ascent / Descent adalah: 

 Tahap 1 

Membentuk model regresi orde I dengan menggunakan 

percobaan general faktorial untuk Model Regresi orde I tidak 

signifikan, maka dibentuk model regresi orde II. 

 Tahap 2 

Apabila pada tahap pertama didapat model regresi orde I yang 

signifikan maka akan dihitung Steepest Ascent / Descent. 

 Tahap 3 

Rancangan percobaan dilakukan sepanjang lintasan Steepest 

Ascent / Descent , yaitu dengan nilai respon. Hal ini dilakukan 

berulang, untuk nilai-nilai variabel rancangan yang ditambahkan 

sebanyak Δ. Sampai tidak diperoleh nilai pengamatan yang 

meningkat (untuk Steepest Ascent). Pada Steepest Descent  sampai 

tidak diperoleh nilai pengamatan yang menurun. 

Melalui persamaan polynomial orde pertama dan digunakan model 

regresi linear, atau yang lebih dikenal dengan first-order model (nodel orde I): 

Υ = β0 + ∑    β1Xi 

Dimana: Y= variabel respon 

  Xi= variabel input ke – i i=1,2……,k 

  β0= intersep 

  β1= besar perubahan mean Y untuk setiap kenaikan 1 unit 

         nilai Xi dimana variabel lain dianggap konstan. 

  ε= random eror yang saling bebas 
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Untuk dua faktor model regresi orde I adalah: 

                           

Suatu reaksi kimia dikatakan mempunyai orde nol, jika besarnya laju 

reaksi tersebut tidak dipengaruhi oleh konsentrasi pereaksi. Artinya, 

seberapapun peningkatan konsentrasi pereaksi tidak akan mempengaruhi 

besarnya laju reaksi, sehingga persamaan reaksinya, missal v=A ( Sunatha, 

2008 ). Secara grafik, reaksi yang mempunyai orde nol dapat dilihat pada 

Gambar 9. 

 

Gambar 2.6. Kurva ordo nol (Sunatha, 2008) 

Suatu reaksi kimia dikatakan mempunyai orde satu, apabila besarnya laju 

reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi  pereaksi. Artinya, jika 

konsentrasi pereaksi dinaikkan dua kali semula, maka laju reaksi juga akan 

meningkat besarnya sebanyak (2)1  atau 2 kali semula juga ( Sunatha, 2008 ). 

Secara grafik, reaksi orde satu dapat digambarkan seperti terlihat pada Gambar 

10. 

Gambar 2.7. Kurva Ordo satu atau liniear (Sunatha, 2008) 
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Pada metode dakian tercuram ini digunakan model liniar atau ordo satu, 

karena dalam metode ini dicari titik maksimum sehingga menunjukkan model 

liniar atau peningkatan. Sampai tidak diperoleh lagi peningkatan respon yang 

diamati. Jika terdapat lengkungan atau titik yang menurun, maka digunakan 

model polinomial ordo dua, sebagai berikut : ( Sunatha, 2008 ). 

 

Gambar 2.8. Kurva Ordo 1, 2, dan 3 (Sunatha, 2008) 

Menurut Gasperz (1995),metode dakian tercuram dialakukan dengan 2 

langkah. Langkah pertama adalah menggunakan percobaan faktorial 2 x 2v yang 

diperluas dengan 5 titik pusat dan langkah kedua adalah pengamatan aktual 

pada titik - titik tertentu sampai di dapat respon yang menurun. Setelah itu dicari 

X1 yang diperoleh dari nilai perlakuan dikurangi interval dibagi dengan jarak 

interval perlakuan untuk respon pertama sedangkan X2 diperoleh dari nilai 

perlakuan dikurangi interval dibagi dengan jarak interval perlakuan untuk respon 

kedua.Yang kemudian didapat persamaan regresi yaitu: 

 

dimana : Y = hasil respon yang diamati 

X1  = variabel kode untuk respon pertama 

X2 = variabel kode untuk respon kedua 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 
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β0 = 
∑  

 
 , β1 = 

    ∑         

∑    
 , β2 = 

   ∑           

∑    
 

Langkah – langkah dakian tercuram, yaitu: 

1. Menentukan basis dari titik pusat yang digunakan pada percobaan 

faktorial (X1 = 0, X2 = 0). 

2. Kemudian Δ merupakan nilai dakian pada waktu reaksi yang 

intervalnya ditentukan oleh pengalaman peneliti yang ekivalen 

dengan Δ X1 = 1, dan X2 diperoleh dari pembagian antara β2 dan 

β1. 

3. Untuk basis + Δ  merupakan nilai pada basis ditambah Δ. 

4. Basis + 2 Δ merupakan nilai pada basis ditambah 2 kali Δ, begitu 

seterusnya. 

5. Penelitian ini dihentikan jika sudah didapatkan respon yang 

menurun.atau sampai tidak diperoleh lagi peningkatan respon 

yang diamati. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Grafik respon yang menurun pada percobaan dakian  tercuram 

dengan sumbu x variable bebas dan sumbu y respon yang diamati 
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Gambar 2.10. Permukaan respon ordo satu serta lintasan dakian tercuram (Box , 

2007) 

Keterangan Gambar : 

1. Kotak segi empat menunjukkan daerah respon ordo pertama yang ditetapkan. 

2. Anak panah menjukkan lintasan dakian tercuram ( path of steepest ascent ). 

 

 

 


