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RINGKASAN 

 
Gembili merupakan umbi-umbian yang belum termanfaatkan secara 

optimal. Sedangkan, gembili berpotensi sebagai sumber karbohidrat alternatif 
karena kandungan gizi utamanya selain air adalah karbohidrat yaitu 27-30%, 
terutama karbohidrat larut air yang mengandung inulin sebesar 2,88-14,77% dan 
polisakarida larut air. Gembili juga  mengandung senyawa bioaktif lain seperti 
dioscorin dan diosgenin. Berdasarkan masa tanam dan masa dormansi gembili 
yang cukup lama, maka perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut seperti tepung 
gembili agar dapat memperpanjang umur simpan. Namun, pengolahan gembili 
dapat menyebabkan reaksi pencoklatan, sehingga perlu dilakukan steam 
blanching untuk menginaktifasi enzim oksidatif (polifenol oksidase/PPO). 

Steam blanching merupakan blanching yang lebih efektif pada gembili 
dibandingkan water blanching karena selain mempertahankan warna, juga dapat 
mempertahankan kandungan karbohidrat terutama yang larut air serta 
menghasilkan rendemen yang lebih tinggi. Penelitian-penelitian terdahulu belum 
terdapat penentuan kondisi optimal sehingga pada penelitian ini dilakukan 
optimasi untuk menentukan kondisi blanching yang optimal dan mengetahui 
karakteristik terbaik dari tepung gembili. 

Penelitian dilakukan dengan metode Response Surface Methodology 
dengan rancangan Central Composite Design menggunakan Software Design 
Expert 10.0.1. Terdapat 13 kombinasi suhu dan lama waktu blanching pada 
tepung gembili yang kemudian dianalisa respon berupa kadar karbohidrat larut 
air, rendemen dan tingkat kecerahan. Tepung gembili hasil optimasi kemudian 
dikarakterisasi berdasarkan kadar air, kadar abu, kadar pati dan amilosa. 

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi optimum blanching  terdapat pada 
suhu 79.4o C dengan lama waktu 5.92 menit. Kondisi blanching yang optimum 
tersebut menghasilkan karakteristik tepung gembili terbaik dengan kadar 
karbohidrat larut air 9,40%, rendemen 25,78% dan tingkat kecerahan (nilai L) 
66,7. Selain itu, tepung gembili hasil optimasi mengandung kadar air sebesar 
6.44% dengan warna putih seperti terigu yang memenuhi SNI serta mengandung 
kadar abu 2.27%, kadar amilosa 10.92% dan kadar pati 41.23% yang sesuai 
dengan literatur. 

 
 
 

Kata Kunci : Karbohidrat Larut Air, Optimasi, Response Surface 
Methodology, Steam Blanching, Tepung Gembili 
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Level, Yield, and Brightness Level of Gembili Flour (Dioscorea esculenta L.) 
using Response Surface Methodology. Final Project. Supervisor:  Dr. Widya 
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SUMMARY 
  

Gembili or lesser yam is a tuber that has not been optimally consumed. 
This tuber has the potential as an alternative carbohydrate source because its 
main nutritional content besides water is carbohydrates, which are 27-30%, 
especially water-soluble carbohydrates that contains 2,88-14,77% of inulin and 
the other is water-soluble polysaccharides. Gembili also contains other bioactive 
compounds such as dioscorin and diosgenin. Based on the planting period and 
the long dormancy period of gembili, it is necessary to do further processing such 
as gembili flour in order to extend the shelf life. However, gembili processing can 
cause browning reaction, so it is necessary to do steam blanching to inactivation 
oxidative enzymes (polyphenol oxidative/PPO). 

Steam blanching is a blanching that is more effective in gembili than water 
blanching because besides mantaining color, it can also mantain carbohydrates 
content, especially those that are water-soluble and produce higher yields. But in 
earlier studies, there was no optimal condition determination so in this study 
researcher do the optimization to determine the optimal blanching conditions and 
find out the best characteristics of gembili flour. 

The study was done by using Response Surface Methodology (RSM) with 
the design of Central Composite Design (CCD) used software Design Expert 
10.0.1. There were 13 combinations of temperature and time of blanching on 
gembili flour, which were then analyzed in response of water-soluble 
carbohydrates content, yield and brightness level. Optimization results of gembili 
flour were then characterized based on water content, ash content, starch 
content and amylose content.  

Based on the results of the study, the optimum blanching conditions was 
found at temperature 79.4o C with time of 5.92 minutes. The optimum blanching 
conditions given the best characteristics of gembili flour with water-soluble 
carbohydrate content of 9.40%, yield of 25.78% and brightness level (L value) of 
66.7. Optimization results of gembili flour also contains water of 6.44% and white 
color such as wheat flour that meets the SNI standards and also contains ash of 
2.27%, starch of 41.23% and amylose of 10.92% which is in accordance with the 
literature. 

 
 

 
Keywords : Water-soluble Carbohydrates, Optimization, Response Surface 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemanfaatan hasil pertanian selain komoditi padi, jagung, ubi jalar dan ubi 

kayu seperti umbi-umbian tergolong rendah. Sedangkan, pemanfaatan umbi-

umbian yang berpotensi sebagai sumber karbohidrat alternatif dapat mengurangi 

ketergantungan beras sebagai sumber pangan (Sibuea dkk, 2014). Salah satu 

umbi yang belum termanfaatkan secara optimal adalah gembili, yang umumnya 

digunakan sebagai sumber karbohidrat setelah dimasak atau dibakar (Prabowo 

dkk, 2014). Gembili (Dioscorea esculenta) merupakan tanaman yang tumbuh 

merambat dengan bentuk umbi menyerupai ubi jalar, berukuran sebesar kepalan 

tangan orang dewasa dan bewarna cokelat muda (Richana dan Sunarti, 2004). 

Pemanenan gembili dapat dimulai pada umur 8 hingga 9 bulan setelah masa 

tanam kemudian akan mengalami masa dormansi selama 1-6 bulan pada musim 

kemarau (Hanarida dkk, 2005). Berdasarkan masa tanam dan masa dormansi 

yang cukup lama tersebut maka gembili perlu dimanfaatkan secara optimal 

melalui pengolahan lebih lanjut menjadi bahan baku produk olahan lain agar 

dapat memperpanjang umur simpan. 

Gembili merupakan umbi yang memiliki keunggulan berupa tinggi 

karbohidrat dan mengandung senyawa bioaktif (Prabowo dkk, 2014). Hal ini 

dikarenakan kandungan utama selain air pada gembili adalah karbohidrat, 

sebesar 27-30% (Dwi dan Prasetyo, 2014) yang terdiri dari pati dan karbohidrat 

larut air berupa inulin yang berfungsi sebagai prebiotik (Winarti dkk, 2011) dan 

polisakarida larut air (PLA) yang berfungsi sebagai senyawa bioaktif (Prabowo 

dkk, 2014). Karbohidrat tinggi pada gembili ini berpotensi untuk dimanfaatkan 

sebagai tepung umbi, tepung komposit dan tepung pati (Richana dan Sunarti, 

2004). Selain memperpanjang daya simpan, penepungan juga dapat mencegah 

terjadinya kerusakan akibat kadar air yang tinggi dan masih adanya aktifitas 

metabolisme setelah panen (Prabowo dkk, 2014). Tepung gembili sendiri 

umumnya digunakan sebagai bahan tambahan seperti pada penelitian 

Prameswari dkk (2013) dalam pembuatan cookies, penelitian Kuncara (2011) 

dalam pembuatan roti tawar dan penelitian Pratiwi dkk (2016) dalam pembuatan 

filler nugget ikan tongkol. 
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Namun, pengolahan pada umbi gembili dapat menyebabkan terjadinya 

proses pencoklatan yang dibuktikan pada penelitian Rahayuni (2014) dimana 

hasil ekstraksi inulin umbi gembili cenderung bewarna lebih coklat. Reaksi 

pencoklatan tersebut dapat diatasi dengan terlebih dahulu melakukan blanching 

pada gembili agar dapat menginaktivasi enzim oksidatif yaitu PPO (polifenol 

oksidase). Sehingga pada penelitian ini, blanching merupakan perlakuan 

pendahuluan yang penting karena ditujukan untuk menekan proses pencoklatan 

yang terjadi akibat pengolahan gembili berupa penepungan melalui inaktivasi 

enzim polifenol oksidase dan dapat diketahui pengaruhnya terhadap karakteristik 

tepung gembili yang dihasilkan. 

Blanching dapat dilakukan melalui 3 metode yaitu perebusan dengan air 

(water blanching), pengukusan (steam blanching) serta blanching dengan biaya 

yang tinggi yaitu penggunaan gas panas (Estiasih, 2014). Steam blanching bila 

dibandingkan dengan water blanching memiliki kelebihan yaitu lebih sedikit 

mengalami kehilangan komponen larut air, lebih sedikit menghasilkan limbah dan 

biaya pengolahannya serta mudah dibersihkan maupun disterilkan (Fellows, 

2017). Corcuera et.al (2004) juga menyatakan kelebihan lain dari steam 

blanching adalah lebih hemat energi dan kehilangan nutrien lebih sedikit 

dibandingkan dengan water blanching. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

blanching pengukusan lebih efektif digunakan untuk proses pengolahan gembili. 

Hal tersebut juga diperkuat dengan kondisi dimana kandungan karbohidrat  

terutama yang larut air pada gembili tidak boleh hilang (Sundari dkk, 2014).  

Penelitian blanching yang telah dilakukan oleh Maisarah dan Harinda 

(2016) untuk gembili menggunakan perendaman dengan air panas bersuhu 80oC 

selama 1 menit. Beberapa peneliti lain yang juga melakukan blanching 

diantaranya adalah Slamet (2010) untuk umbi ganyong yang menggunakan air 

mendidih selama 15 detik, penelitian Anggraini (2005) untuk kentang yang 

menggunakan perebusan suhu 1000C selama 10 menit dan penelitian Djaafar 

dkk (2009) untuk umbi gadung yang menggunakan air mendidih suhu 95-100oC 

selama 30 detik. Penelitian blanching pengukusan juga telah dilakukan oleh 

Patty dkk (2016) untuk rebung bambu yang dilakukan selama 10 menit. Namun 

blanching yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya tersebut belum 

terdapat penentuan kondisi optimal, sehingga pada penelitian ini dilakukan 

optimasi suhu beserta lama waktu untuk menentukan kondisi blanching yang 

optimal dan dapat diketahui karakteristik terbaik dari tepung gembili. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengaruh suhu dan lama waktu blanching yang optimum 

terhadap karakteristik tepung gembili berdasarkan sifat fisik dan kimia? 

 

1.3    Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh suhu dan lama waktu blanching yang optimum 

terhadap karakteristik tepung gembili berdasarkan sifat fisik dan kimia 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitan ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai titik 

optimasi suhu dan lama waktu blanching optimum dan pengaruhnya terhadap 

karakteristik fisik dan kimia tepung gembili. Dengan adanya hasil penelitian 

ini diharapkan pula petani gembili, industri pangan maupun masyarakat dapat 

memanfaatkan lebih lanjut gembili terutama dalam bentuk tepung gembili 

sebagai produk antara untuk dijadikan produk lebih lanjut. 

 

1.5    Hipotesa Penelitian 

Suhu dan lama waktu blanching yang optimal akan memberikan 

karakteristik terbaik pada tepung gembili berdasarkan karbohidrat larut air, 

rendemen, tingkat kecerahan serta karakteristik kimia lainnya.  
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Gembili (Dioscorea esculenta L.) 

Gembili (Dioscorea esculenta) atau lesser yam merupakan salah satu 

jenis umbi dengan karakteristik berbuah dibawah tanah dan tumbuh secara 

merambat. Gembili memiliki daun berbentuk ginjal dan bewarna hijau serta 

batang berduri. Umbi gembili memiliki bentuk yang menyerupai ubi jalar, 

berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa, bewarna cokelat muda. Kulit 

umbi gembili tipis dan bewarna keabu-abuan sedangkan untuk daging bewarna 

putih kekuningan (Richana dan Sunarti, 2004). 

Klasifikasi gembili menurut Nur Richana (2012) adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae ( tumbuh- tumbuhan) 

Divisio : Magnoliophyta ( tumbuhan berbiji tertutup ) 

Kelas : Liliopsida ( biji berkeping satu ) 

Ordo : Dioscoreales 

Famili : Dioscoreaceae 

Genus : Dioscorea 

Species : Dioscorea esculenta (Lour.) 

Gembili merupakan umbi yang berasal dari Indo China, kemudian 

tersebar ke kawasan Asia Tenggara, Madagaskar, India Utara, dan Papua. 

Gembili dapat tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian 700 mdpl. Umbi 

gembili dapat dipanen mulai pada umur 8 hingga 9 bulan setelah masa tanam 

dan mengalami masa dormansi selama 1-6 bulan pada musim kemarau. Saat 

musim hujan, umbi gembili akan bertunas dan digunakan sebagai bibit. 

Perbanyak umbi gembili dilakukan melalui umbinya ataupun dengan cara stek 

batang (Hanarida dkk, 2005). 

Berdasarkan Badan Ketahanan Pangan (2013), persyaratan bagi gembili 

untuk tumbuh adalah memiliki ketinggian tempat 0-900 mdpl dan curah hujan 

875-1.750 mm/tahun. Bibit gembili dapat diperbanyak menggunakan umbi yang 

minimal bertunas dua atau dengan cara stek batang. Penanaman gembili 

umumnya dilakukan pada bulan Oktober-Februari dengan cara penanaman umbi 

yang bertunas sedalam 5 cm yang ditutup menggunakan tanah dan dapat 

dibantu keberhasilan penanamannya melalui pemulsaan dengan jerami atau 
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rumput. Selain diberi pupuk juga harus dilakukan pemeliharaan seperti diairi 

secara teratur, pengendalian gulma dan pengendalian nematoda. Gembili dapat 

dipanen pada umur 6-9 bulan yang ditandai dengan daun yang berubah warna 

menjadi kuning.  

 

Gambar 2.1 Gembili 

Sumber: Badan Ketahanan Pangan (2013) 

Berdasarkan data dari Kementrian Pertanian tahun  2013,  produksi 

gembili di Indonesia mencapai 180  ton/ha (Utami et.al, 2013). Namun, hingga 

saat ini pengolahan gembili terbatas yaitu dengan cara perebusan, pengukusan 

atau penggorengan (Utami et.al, 2013). Pada tahun 2013, produksi tanaman 

gembili di negara lain, mencapai 24,6 ton/ha di Malasyia, 20-30 ton/ha di Filipina, 

70 ton/ha di Irian Jaya, dan 10-20 ton/ha di Papua Nugini (Elizabeth, 2016).  

 

2.2 Reaksi Pencoklatan  

Gembili merupakan umbi yang mudah mengalami proses pencoklatan 

enzimatis yang dapat mulai terjadi saat proses pengupasan. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Setyaningsih (2010) dimana kontak antara udara dengan 

jaringan buah atau sayuran yang terluka atau terpotong dapat menyebabkan 

reaksi pencoklatan. Reaksi tersebut menimbulkan warna coklat akibat konversi 

senyawa fenolat menjadi melanin dengan bantuan enzim polifenol oksidase 

(PPO). Proses pencoklatan yang terjadi tersebut dapat mengurangi kualitas 

produk serta menurunkan minat konsumen (Mardiah, 2011).  

Reaksi pencoklatan enzimatis pada gembili terjadi karena enzim polifenol 

oksidase (PPO) mengkatalisis proses hidrosilasi senyawa monofenol menjadi 

difenol, setelah itu dilanjutkan dengan mengkatalisis proses oksidasi difenol 

menjadi kuinon. Senyawa kuinon yang terbentuk tersebut bersifat sangat reaktif, 

sehingga akan terjadi reaksi polimerisasi yang menghasilkan salah satunya 
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adalah pigmen coklat, yang disebut dengan pigmen melamin (Mardiah, 2011). 

Setyaningsih (2010) juga turut menyebutkan bahwa reaksi pencoklatan terjadi 

karena senyawa fenol teroksidasi secara enzimatis menjadi o-kuionon yang 

dengan cepat mengalami polimerisasi dan menghasilkan pigmen coklat 

(melanin). 

Reaksi pencoklatan enzimatis akan semakin meningkat seiring dengan 

tingginya konsentrasi fenolik (substrat polfenol oksidase) pada buah dan 

sayuran. Senyawa fenolik yang merupakan substrat dalam reaksi pencoklatan 

enzimatis buah dan sayuran diantaranya adalah katekin dan turunannya, seperti 

tirosin, asam kafeat, asam klorogenat dan leukoantosianin (Setyaningsih, 2010). 

Senyawa fenol yang terdapat pada gembili sendiri sebesar 0,79 ± 0,07 g/100 g 

(Shajeela et al., 2011). 

 

2.3 Blanching 

Reaksi pencoklatan pada gembili dapat diatasi dengan terlebih dahulu 

melakukan blanching dengan menggunakan suhu yang sesuai. Hal ini 

dikarenakan enzim PPO (polifenol oksidase) penyebab pencoklatan pada gembili 

dapat diinaktivasi pada suhu 65oC (Okwu dan Ndu, 2006). Blanching sendiri 

merupakan proses pemanasan yang dilakukan pada bahan pangan dengan 

menggunakan uap atau air dengan suhu tinggi dalam waktu yang singkat. 

Blanching dilakukan bertujuan untuk menginaktivasi enzim katalase dan 

peroksidase serta mencegah peningkatan bau dan warna yang tidak dikehendaki 

selama penyimpanan (Nursani, 2008). Menurut Isnaini dan Khamidah (2010) 

blanching juga dilakukan untuk melunakkan jaringan dan mengurangi 

kontaminasi mikroorganisme yang merugikan. Beberapa metode blanching yang 

telah dikembangkan dan digunakan di industri pangan adalah blanching dengan 

air panas atau perebusan (water blanching) dan blanching dengan uap air atau 

pengukusan (steam blanching) (Estiasih dan Ahmadi, 2009). 

Steam blanching dilakukan dengan memasukkan bahan dalam ruang uap 

sehingga bahan menjadi panas sedangkan water blanching dilakukan dengan 

mencelupkan bahan dalam air panas (air mendidih) hingga seluruh bahan 

terendam (Nafisafallah, 2015). Blanching perebusan dilakukan dengan 

mempertemukan bahan secara langsung dengan air sehingga kehilangan zat 

atau kerusakan zat yang sensitif akan proses pemanasan lebih banyak 

(Nafisafallah, 2015). Jika dibandingan dengan blanching perebusan, blanching 
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pengukusan lebih sedikit mengalami kehilangan komponen larut air, lebih sedikit 

menghasilkan limbah dan biaya pengolahannya serta mudah dibersihkan 

maupun disterilkan (Fellows, 2017). Selain itu, Corcuera et.al (2004) juga 

menyatakan steam blanching  lebih hemat energi dan kehilangan nutrien lebih 

sedikit dibandingkan dengan water blanching. Kandungan karbohidrat terutama 

yang larut air pada gembili juga tidak boleh hilang (Sundari dkk, 2014). Sehingga, 

dapat dikatakan bahwa blanching yang paling efektif digunakan pada 

pengolahan gembili adalah blanching pengukusan. 

Blanching pengukusan memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan 

dengan blanching perebusan pada suhu yang sama. Hal ini disebabkan oleh 

penetrasi pada medium cair lebih cepat dari pada penetrasi uap ke dalam bahan 

(Arifin, 2005). Namun, blanching yang dilakukan nantinya harus tetap optimal 

agar tidak menyebabkan kerusakan atau kerugian. Blanching yang berlebihan 

akan membuat produk menjadi masak dan kehilangan aroma, warna dan 

komponen nutrisi akibat rusaknya komponen-komponen tersebut atau terlarut 

kedalam media pemanas (pada proses blanching dengan air panas atau steam). 

Sebaliknya, apabila lama blanching kurang atau tidak cukup, maka akan memicu 

peningkatan aktivitas enzim perusak dan menyebabkan kerusakan mutu produk 

yang lebih besar dibandingkan dengan yang tidak dilakukan blanching 

(Nafisafallah, 2015). 

Pemilihan blanching pengukusan juga efektif digunakan karena kaitannya 

dengan rendemen. Gembili yang akan ditepungkan nantinya diharapkan 

menghasilkan rendemen yang tinggi. Hal ini dikarenakan rendemen yang lebih 

tinggi menunjukan bahwa secara kuantitas lebih baik dibandingkan dengan yang 

menghasilkan rendemen lebih rendah. Pada penelitian Asgar dan Musaddad 

(2006), kubis kering yang dilakukan blanching menggunakan metode 

pengukusan menghasilkan rendemen yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

blanching air atau perebusan. Menurutnya, penyebabnya adalah laju penguapan 

pada blanching perebusan lebih tinggi dibandingkan dengan blanching 

pengukusan. Sehingga, kandungan air kubis dengan water blanching lebih 

rendah dibandingkan dengan kandungan air kubis steam blanching. 

 

2.4 Kandungan Gizi Gembili  

Umbi-umbian merupakan salah satu jenis tanaman yang berpotensi 

sebagai sumber karbohidrat alternatif. Keberadaan karbohidrat pada umbi 
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tersebut dapat dijadikan sebagai solusi dalam ketergantungan beras sebagai 

makanan pokok (Sibuea dkk, 2014). Gembili, merupakan umbi dengan 

karbohidrat yang cukup tinggi yaitu 27-30% (Dwi dan Prasetyo, 2014) atau 31,30 

g/100 g umbi (Prabowo dkk, 2014). Karbohidrat yang cukup tinggi pada gembili 

tersebut memberikan manfaat sebagai penyedia energi dalam tubuh. Dalam 

setiap 1 gram karbohidrat yang dikonsumi akan menghasilkan 4 kkal energi, 

yang kemudian dibakar untuk digunakan tubuh dalam menjalankan berbagai 

fungsinya seperti bernafas, kontraksi jantung dan otot serta melakukan aktivitas-

aktivitas fisik seperti olahraga (Irawan, 2007).  

Karbohidrat kompleks yang terdapat pada umbi-umbian seperti gembili 

adalah pati (starch) sebesar 21,44% (Richana dan Sunarti, 2004). Berdasarkan 

penelitian Wijayanti dkk (2015), pati gembili memiliki karakteristik fisik berupa 

warna putih, tekstur halus, aroma khas gembili dan menghasilkan rendemen 

sebesar 18,735%. Pati  sendiri merupakan cadangan makanan bagi umbi dan 

sumber utama bahan makanan yang umum dikonsumsi oleh manusia. Jika 

dilarutkan dalam air panas, pati akan membentuk dua fraksi utama yaitu fraksi 

terlarut yang disebut amilosa dan fraksi tidak terlarut yang disebut amilopektin 

(Arifin, 2014). Karbohidrat pada gembili tersusun atas 14,2% amilosa dan 85,8% 

amilopektin (Dwi dan Prasetyo, 2014). Umbi gembili sendiri mengandung amilosa 

sebesar 1,07% (Harijono dkk, 2012) kemudian saat dijadikan tepung menjadi 

6,01-11,90% (Prabowo dkk, 2014). Kadar amilosa dan amilopektin yang ada 

akan berperan dalam proses gelatinisasi dan retrogradasi. Semakin tinggi kadar 

amilosa maka akan menurunkan kemampuan pati untuk mengalami gelatinisasi 

(Prabowo dkk, 2014). Selain karbohidrat terdapat kandungan gizi lain dalam 

umbi gembili yang dapat dilihat pada Tabel 2.1 

Tabel 2.1  Kandungan Gizi Umbi Gembili 

Zat Gizi Satuan Kandungan Gizi
a 

Satuan Kandungan Gizi
b
 

Air g/100g 85,00  % 76,79 

Abu g/100g 14,00  % 7,57 

Protein g/100g 1,10  % 5,73 (kasar) 

Lemak g/100g 0,20  % 0,73 

Sumber : a=Prabowo dkk (2014) ; b=Polycarp et al., (2012) 

Gembili juga mengandung mikronutrien lain seperti 1 g serat ;  56 mg 

kalsium; 0,6 mg fosfor ; 4  mg vitamin B1 dan 66,4 mg vitamin C per 100 gram 

gembili (Prabowo dkk, 2014). 
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2.5 Senyawa Bioaktif Gembili 

2.5.1 Inulin 

Gembili selain menyediakan energi juga dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber pangan fungsional karena salah satu komponen karbohidrat larut airnya 

adalah inulin (Nuryana, 2016). Inulin sendiri merupakan polimer unit-unit fruktosa 

dengan gugus terminal glukosa (Sardesai, 2003). Inulin sebagai serat pangan 

larut dapat memberi manfaat bagi pencernaan dan kesehatan tubuh (Sardesai, 

2003) karena tidak dapat dicerna oleh enzim sistem pencernaan melainkan 

difermentasi pada usus besar oleh bakteri-bakteri usus atau prebiotik (Winarti 

dkk, 2013). Dalam bidang pangan, inulin dapat dimanfaatkan sebagai pengganti 

lemak dan gula pada produk makanan rendah kalori, campuran mayonnaise, ice 

cream, bahan baku sosis dan saus (Karimi et.al., 2015). Beberapa penelitian 

pendahuluan yang mengekstrak inulin dari gembili diantaranya adalah Istianah 

(2010) yang menyatakan kandungan inulin gembili sebesar 14,77% dan 

penelitian Wilujeng (2010) dengan kadar inulin gembili sebesar 14,629 % (bk). 

2.5.2 Polisakarida Larut Air 

Selain inulin, terdapat pula komponen karbohidrat larut air lain pada 

gembili berupa polisakarida larut air atau PLA, yang terdapat pada lendir gembili. 

Polisakarida larut air sendiri adalah bahan bioaktif yang berperan sebagai serat 

pangan larut air dan bersifat hidrokoloid. PLA pada kelompok Dioscorea 

mengandung polisakarida utama berupa glukomanan, yaitu polisakarida 

hidrokoloid yang tersusun dari unit D-mannosa dan D-glukosa dengan 

perbandingan 1,6 : 1 yang terikat dalam ikatan β-1,4 (Prabowo dkk, 2014). PLA 

ini dapat memberi manfaat dalam menurunkan kadar glukosa dan total kolesterol 

atau LDL (Trustinah dan Kasno, 2013). Hal ini dikarenakan glukomanan pada 

gembili menyatu dengan protein berupa glikoprotein sehingga mampu 

menurunkan LDL (kolesterol jahat) dalam tubuh dan meningkatkan HDL 

(kolesterol baik) yang dibutuhkan tubuh (Herlina, 2013). Harijono dkk (2012) juga 

turut menyatakan bahwa sifat PLA yang kental dan membentuk gel mampu 

menghambat penyerapan makronutrien dan menurunkan respon glukosa 

postprandial. Pada industri makanan PLA juga banyak dimanfaatkan untuk 

mendapatkan kualitas yang dinginkan dalam hal viskositas, stabilitas, tekstur dan 

kenampakan (Harijono dkk, 2012). Berdasarkan penelitian Harijono dkk (2012), 

rendemen PLA gembili yang didapat melalui beberapa metode ekstraksi sebesar 

3,43%-4,86%. Hasil penelitian Harijono dkk (2012) juga menunjukkan bahwa 
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PLA gembili mengandung glukosa dan mannosa yang bervariasi, bergantung 

pada metode ekstraksi (glukosa sebesar 110,68 ppm – 833,07 ppm dan manosa 

sebesar 178,14 ppm – 541,88 ppm). 

2.5.3 Dioscorin dan Diosgenin 

Selain inulin dan PLA, gembili juga mengandung beberapa senyawa 

bioaktif seperti dioscorin dan diosgenin yang memberi manfaat bagi kesehatan 

tubuh. Dioscorin merupakan cadangan protein pada umbi-umbian kelompok 

Dioscorea (Prabowo dkk, 2014). Dioscorin ini dapat menghambat enzim yang 

mengubah angiotensin, yang bisa meningkatkan aliran darah ginjal dan secara in 

vivo serta in vitro mampu menurunkan tekanan darah (Liao dkk, 2006 ; Chuang 

dkk, 2007). Sedangkan diosgenin merupakan golongan saponin alami yang juga 

banyak ditemukan pada umbi-umbian kelompok Dioscoreae (Prabowo dkk, 

2014). Diosgenin ini akan diserap melalui usus  dan memiliki peran penting 

dalam mengurangi resiko sakit jantung, kanker paru-paru serta kanker darah 

(Okwu dan Ndu, 2006). 

 

2.6 Tepung Gembili 

Gembili merupakan umbi yang terbatas populasinya dan sudah mulai 

terancam kelestariannya. Padahal, bagian gembili yang dapat dikonsumsi atau 

food edible mencapai 85% (Maisarah dan Harinda, 2016). Berdasarkan masa 

tanam dan masa dormansi yang cukup lama juga maka gembili perlu 

dimanfaatkan secara optimal melalui pengolahan lebih lanjut menjadi produk 

antara. Salah satu pengolahan lanjut menjadi produk antara yang dapat 

dilakukan adalah menjadikan gembili sebagai tepung. Hal ini dikarenakan 

karbohidrat yang tinggi pada gembili yaitu sebesar 27–30% (Dwi dan Prasetyo 

2014) berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai tepung umbi, tepung komposit dan 

tepung pati (Richana dan Sunarti, 2004).  

Penepungan sendiri merupakan pengecilan ukuran bahan dengan cara 

diremuk, dimana bahan ditekan menggunakan gaya mekanis dari alat penggiling. 

Selain memperpanjang daya simpan, penepungan juga dapat mencegah 

terjadinya kerusakan akibat kadar air yang tinggi dan masih adanya aktifitas 

metabolisme setelah panen (Prabowo dkk, 2014). Tujuan lain dari pembuatan 

tepung adalah untuk meningkatkan nilai tambah, memudahkan penyimpanan, 

distribusi dan transportasi, serta memudahkan diversifikasi pangan (Badan 

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, 2016). Maisarah dan Harinda (2016) 
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menyatakan bahwa jika dibandingkan dengan umbi lain, gembili menghasilkan 

rendemen tepung umbi dan tepung pati tertinggi yaitu sebesar 24,28% dan 

21,44%. Karakteristik kimia dari tepung gembili dapat dilihat pada Tabel 2.2 

Tabel 2.2  Karakteristik Kimia Tepung Gembili 

Zat Gizi Kadar 

Air 6,44 % 

Abu 2,87 % 

Serat 2,29 % 

Protein 6,11% 

Lemak 0,89 % 

Pati 42,16 % 

Amilosa 9,8 % 

Sumber : Richana dan Sunarti (2004) 

Tepung gembili yang dihasilkan pada penelitian diharapkan memiliki 

karakteristik kimia dan fisik terbaik berupa: 

1. Kadar Karbohidrat Larut Air  

Pemilihan karakteristik kimia karbohidrat larut air dikarenakan karbohidrat 

sendiri merupakan kandungan utama dari umbi gembili yaitu 27-30% (Dwi dan 

Prasetyo, 2014). Karbohidrat larut air pada gembili juga dapat dikatakan tinggi 

karena salah satu komponen yang dominan adalah inulin, yaitu 2,88-14,77% 

(Winarti dkk, 2011) sedangkan sisanya merupakan senyawa bioaktif lain yang 

memberikan manfaat bagi kesehatan seperti polisakarida larut air (Prabowo dkk, 

2014). Maka dari itu, diharapkan karbohidrat larut air yang terukur pada tepung 

gembili hasil penelitian bernilai tinggi agar pemanfaatan tepung gembili bisa 

semakin optimal karena memiliki kandungan gizi yang beragam dan bermanfaat.  

2. Rendemen 

 Pemiliihan karakteristik rendemen karena berdasarkan Richana dan 

Sunarti (2004), gembili sangat berpotensi dalam dikembangkan menjadi tepung 

karena rendemen tepung yang dihasilkan tertinggi (24,28%) jika dibandingkan 

ganyong, suweg dan ubikayu. Rendemen ini menunjukan tingkat keberhasilan 

proses produksi (Rhofita, 2016) karena semakin tinggi rendemen maka tepung 
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yang dihasilkan memiliki kuantitas baik, dilihat dari besarnya bobot tepung yang 

terukur. 

3. Tingkat Kecerahan 

 Tepung gembili juga diharapkan memiliki karakteristik fisik terbaik, berupa 

tingkat kecerahan (nilai L). Hal ini didasarkan pada, salah satu parameter dari 

warna yaitu nilai L merupakan salah satu atribut kenampakan suatu produk yang 

menentukan tingkat penerimaan konsumen terhadap keseluruhan produk 

(Meilgaard et al., 2007). Sehingga, diharapkan tingkat kecerahan (nilai L) yang 

terukur pada tepung gembili yang dihasilkan memiliki nilai yang tinggi karena 

semakin tinggi nilainya maka tingkat kecerahan tepung juga akan semakin tinggi. 

Selain karakteristik secara kimia dan fisik yang dimiliki tepung gembili, 

tepung ini dapat diolah menjadi berbagai olahan karena memiliki karakteristik 

pendukung untuk dijadikan produk-produk seperti kue, roti dan cookies (Ukpabi, 

2011) . Hal ini dibuktikan dengan pemanfaatan tepung gembili pada penelitian-

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Penelitian Prameswari dkk (2013) 

menggunakan proporsi tepung gembili dan pati jagung serta penambahan 

margarin dalam pembuatan cookies. Penelitian Kuncara (2011) menggunakan 

penambahan tepung gembili pada tepung terigu dalam pembuatan roti tawar. 

Penelitian Pratiwi dkk (2016) menggunakan substitusi tepung terigu berupa 

tepung gembili pada filler nugget ikan tongkol. Menurut Richana dan Sunarti 

(2004) tepung gembili memiliki kemungkinan lebih baik digunakan untuk produk 

cake atau rerotian lainnya, karena viskositas puncak rendah dan kadar protein 

tinggi.  

 

2.7 Response Surface Methodology  

 Rancangan percobaan merupakan gabungan dari rancangan lingkungan 

(RAL, RAK, RSBL) dan rancangan perlakuan (rancangan satu faktor, faktorial, 

split blok). Rancangan tersebut menggunakan analisis varians untuk melihat 

interaksi peubah bebas yang berpengaruh signifikan terhadap respon kemudian 

diuji lebih lanjut. Metode ini menggunakan peubah bertaraf kualitatif karena tidak 

ada nilai optimal yang berada di luar taraf yang diuji. Penggunaan peubah bebas 

bertaraf kuantitatif yang menghasilkan respon optimal, salah satunya dapat 

menggunakan metode permukaan respon atau response surface methodology 

(Dewi dkk, 2013). 
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 Response surface methodology atau RSM merupakan metode gabungan 

statistik dan matematika yang digunakan untuk menganalisis beberapa variabel 

bebas yang mempengaruhi variabel respon dengan tujuan mendapatkan nilai 

optimal. Setelah menentukan variable dan nilai optimisasinya selanjutnya 

menggunakan program matlab untuk menggambarkan grafik nilai optimisasinya 

(Prasongko, 2012). RSM menurut Bas dan Boyaci (2007) sendiri adalah teknik 

statistik dan matematik yang diaplikasikan untuk pengembangan, perbaikan dan 

optimasi proses dalam respon utama yang disebabkan oleh sejumlah variabel 

dengan tujuan mengoptimasi respon tersebut.  

 Prasongko (2012) menyatakan bahwa metode Response Surface 

Methodology ini memiliki beberapa kegunaan seperti: 

1. Menunjukan bagaimana variabel respon dipengaruhi oleh variabel bebas pada 

area yang diperhatikan 

2. Menentukan pengaturan variabel bebas yang paling sesuai sehingga akan 

memberikan hasil yang memenuhi spesifikasi dari respon 

3. Mengeksplorasi ruang dari variabel bebas untuk mendapatkan hasil 

maksimum dan menentukan sifat dasar dari nilai maksimum 

Metode ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1951 dan hingga saat ini 

telah banyak dimanfaatkan dengan baik dalam dunia penelitian maupun aplikasi 

industri (Nuryanti dan Salimy, 2008). Tidak hanya digunakan dalam proses 

optimasi produk saja, metode ini juga diaplikasikan untuk perencanaan, 

perkembangan dan analisa peneliti, pembelajaran mengenai produk skala 

industri, ilmu biologik, klinik, sosial dan food science (Montgomery, 2009). 

Penggunaan metode ini memberikan kemudahan yaitu tidak memerlukan data 

yang terlalu banyak, sehingga dapat memperoleh kondisi optimum respon dalam 

waktu yang tidak terlalu lama dan dengan biaya yang minimum (Nuryanti dan 

Salimy, 2008). RSM diaplikasikan pada berbagai industri karena mampu 

menyajikan data dengan cepat. Setiap penelitian direncanakan untuk 

mendukung sebuah model regresi yang tepat. Kombinasi percobaan pada tahap 

awal yang digunakan pada metode ini hanya sedikit untuk menghembat sumber 

daya untuk digunakan saat proses optimasi. Setelah kondisi optimum suatu 

proses telah diketahui maka penelitian lebih lanjut dapat dilakukan (Montgomery 

et al., 2006). 

Menurut Myers et al., (2009) pengaplikasian response surface 

methodology membutuhkan model perkiraan untuk mendapatkan permukaan 
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respon yang benar. Model tersebut merupakan model empiris yang umumnya 

menggunakan model multipel regresi. Terdapat dua persamaan model regresi 

yaitu pertama adalah model regresi sederhana, yaitu model regresi linear yang 

ditunjukkan melalui persamaan (1) 

𝑦 =  𝛽𝑜 +  𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ +  𝛽𝑘𝑥𝑘 +  𝜀 

Persamaan (1) menunjukkan sebuah model regresi linear multipel yang 

memiliki dua variabel bebas, yang disebut dengan variabel pemprediksi atau 

regresor. Nilai β0 merupakan intersep dengan nilai tetap, β1 dan β2 merupakan 

koefisien regresi parsial. β1 mengukur perubahan y dalam setiap perubahan 

komponen x1 sedangkan β2 mengukur perubahan y dalam setiap perubahan 

komponen x2. Persamaan kedua menunjukkan model yang lebih kompleks, yang 

menampilkan interaksi antara kedua regresor. Persamaannya adalah (2) 

𝑦 =  𝛽𝑜 +  𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽11𝑥1
2 +  𝛽22𝑥2

2 + 𝛽12 𝑥1𝑥2 +  𝜀 

Pada metode permukaan respon yang dilakukan pada penelitian, 

rancangan yang digunakan adalah Central Composite Design (CCD) yang 

bertujuan mencari estimasi dari kondisi optimum di dalam wilayah spherical 

(bola) pada penelitian selama proses optimasi (Surrianingsih, 2017). Rancangan 

CCD ini memiliki kelebihan berupa memerlukan lebih sedikit sampel data namun 

memiliki tingkat keberhasilan penelitian yang sama besar jika dibandingkan 

metode lain seperti full factorial (Surrianingsih, 2017). 
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BAB III METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Pengolahan Pangan 

dan Laboratorium Biokimia dan Analisis Pangan Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya, Malang pada bulan November 2017 - Mei 2018. 

 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah timbangan analitik 

(Camry), panci kukus, pisau, slicer (Speedy Power Slicer), tray, pengering 

kabinet (lokal), blender (Miyako), ayakan 80 mesh, microwave (Samsung M745), 

centrifugal separator (WINA Instrumen 5020A), tube centrifuge, kain saring, 

alumunium foil, sendok, freezer, beaker glass (Pyrex dan Iwaki), gelas ukur, oven 

listrik (Memmerf), mortar dan alu, colour reader (Conica Minolta R-10), 

spektrofotometer (Shimadzu), tanur (Themolyne) dan shaker waterbath 

(Memmert).  

3.2.2. Bahan 

Bahan yang digunakan adalah gembili yang berasal dari Banyuwangi dan 

Gresik dengan umur panen ±7-9 bulan, berukuran ±8-10 cm dengan diameter 

rata-rata ±3 cm dan bewarna coklat tua, aquades, reagen Nelson A, reagen 

Nelson B, bubuk fruktosa murni dan reagen arsenomolybdat. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah Response Surface 

Methodology (RSM) dengan rancangan Central Composite Design (CCD). 

Penelitian dilakukan menggunakan 2 faktor berupa suhu blanching (oC) dan lama 

waktu blanching (menit). Faktor pertama berupa suhu blanching dengan batas 

bawah 60oC (-1 Level) dan batas atas 90oC (+1 Level) sedangkan faktor kedua 

berupa lama waktu blanching dengan batas bawah 2 menit (-1 Level) dan batas 

atas 10 menit (+1 Level). Kode level dan nilai level faktor yang dikaji dapat dilihat 

pada Tabel 3.1 
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Tabel 3.1 Kode Level dan Nilai Level Faktor Suhu dan Lama Waktu Blanching 

 Nama Units -α (1,41) -1 Level 0 Level +1 Level +α (1,41) 

X1 Suhu 
Blanching 

o
C 53,78 60 75 90 96,21 

X2 Lama Waktu Menit  0,34 2 6 10 11,64 

 

Penelitian ini menggunakan tiga respon yaitu kadar karbohidrat larut air, 

respon kedua adalah rendemen dan respon ketiga adalah tingkat kecerahan. 

Software Design Expert 10.0.1 kemudian akan melakukan kombinasi sesuai 

dengan jumlah kombinasi Suhu Blanching dan Lama Blanching sebanyak 13 

kombinasi yang dapat dilihat pada Tabel 3.2 

Tabel 3.2 Matriks Rancangan Kombinasi Perlakuan 

  Variabel Aktual Variabel 
Terkode 

Variabel Respon 

Std Run Faktor 1 
Suhu 
Blanching  

Faktor 2 
Lama 
Blanching  

X1 X2 Respon 1 
Kadar KH 
Larut Air  

Respon 2 
Rendemen  

Respon 3 
Tingkat 

Kecerahan  

10 1 75.00 6.00 0.00 0.00    

6 2 96.21 6.00 1.41 0.00    

8 3 75.00 11.66 0.00 1.41    

7 4 75.00 0.34 0.00 -1.41    

9 5 75.00 6.00 0.00 0.00    

3 6 60.00 10.00 -1.00 1.00    

5 7 53.79 6.00 -1.41 0.00    

4 8 90.00 10.00 1.00 1.00    

1 9 60.00 2.00 -1.00 -1.00    

12 10 75.00 6.00 0.00 0.00    

2 11 90.00 2.00 1.00 -1.00    

13 12 75.00 6.00 0.00 0.00    

11 13 75.00 6.00 0.00 0.00    

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Secara garis besar, penelitian dilaksanakan melalui dua tahapan yaitu 

penelitian pendahuluan dan penelitian utama. Penelitian pendahuluan dilakukan 

untuk menentukan titik tengah dari suhu dan lama waktu steam blanching melalui 

percobaan beberapa suhu dan lama waktu blanching dari literatur yang ada. Titik 

tengah yang didapat tersebut nantinya digunakan dalam penelitian utama yang 

selanjutnya dilakukan. Pada penelitian utama, bahan baku berupa umbi gembili 

yang digunakan dalam penelitian dikarakterisasi secara kimia. Karakterisasi yang 

dilakukan meliputi analisa kadar air, kadar abu, kadar pati, kadar amilosa, kadar 
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karbohidrat larut air, rendemen dan tingkat kecerahan (L). Selanjutnya, diakukan 

optimasi suhu dan lama waktu steam blanching menggunakan bantuan software 

Design Expert 10.0.1. Data hasil optimasi  yang didapat kemudian diverifikasi 

untuk melilhat kesesuaian saran program dengan hasil penelitian yang dilakukan 

dengan batas maksimal perbedaan 5%. Tahapan pelaksanaan penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Tahapan Penelitian 

 

3.4.1 Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilakukan dengan mencoba berbagai variasi suhu 

dan lama waktu steam blanching gembili dan pembuatan tepung gembili. 

Percobaan blanching dengan suhu dan lama waktu yang bervariasi dilakukan 

dengan cara berikut. Pertama-tama air dipanaskan didalam panci kukus. Apabila 

suhu dalam panci telah sesuai dengan yang telah ditentukan, gembili 

dimasukkan selama waktu yang telah ditentukan selesai. Variasi suhu blanching 

yang dicoba pada penelitian pendahuluan adalah 65oC, 75oC dan 85oC dengan 

lama waktu blanching 10 menit. Selanjutnya, untuk suhu 75oC juga dilakukan 

kembali untuk lama waktu blanching 3 menit, 5 menit, 7 menit dan 10 menit. 

Penentuan suhu blanching didasarkan pada penelitian Asgar dan Musaddad 

Dilakukan karakterisasi gembili  

Dilakukan optimasi suhu dan lama waktu steam blanching 

menggunakan metode Response Surface Methodology 

Ditentukan titik tengah suhu dan lama waktu 

steam blanching  

Mulai 

Selesai 

Dilakukan verifikasi perlakuan steam blanching optimum 
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(2006) yang melakukan blanching pada wortel kering pada suhu 65oC, 75oC dan 

85oC namun dengan lama waktu berbeda yaitu 5, 10 dan 15 menit.  

Penelitian pendahuluan ini menghasilkan titik tengah steam blanching 

dengan suhu ±75oC dan lama waktu ±6 menit. Suhu 75oC (gambar a, b, c dan d) 

dipilih karena setelah lebih dari 15 jam menghasilkan warna gembili yang lebih 

baik atau putih  dibandingkan suhu 65oC (gambar e) yang menghasilkan warna 

agak gelap dan suhu 85oC (gambar f) yang menghasilkan warna kuning. Lama 

waktu 6 menit dipilih karena antara menit ke-3 (gambar a), ke-5 (gambar b), ke-7 

(gambar c) dan ke-10 (gambar d) yang memiliki kenampakan bagus adalah 

menit ke-5 (gambar b) dan ke-7 (gambar c) sehingga waktu 6 menit merupakan 

titik tengah yang tepat untuk ditentukan. Hal ini dikarenakan gembili blanching 

pada menit ke-3 dan ke-10 bewarna kuning dan terdapat bercak coklat 

kehitaman. Kenampakan gembili dari variasi suhu dan lama waktu steam 

blanching pada penelitian pendahuluan dapat dilihat pada Gambar 3.2 

 

Gambar 3.2 Gembili penelitian pendahuluan blanching suhu 75
o
C 3 menit (a), 

suhu 75
o
C 5 menit (b), suhu 75

o
C 7 menit (c), suhu 75

o
C 10 menit (d), suhu 65

o
C 10 

menit (e) dan suhu 85
o
C 10 menit (f) 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

Pembuatan tepung gembili dilakukan melalui gembili yang telah di 

blanching diiris dengan ketebalan 1,5±5 mm menggunakan slicer. Setelah diiris, 

gembili tersebut dikeringkan menggunakan pengering kabinet bersuhu 55oC±5oC 

selama 5 jam±30 menit. Penentuan suhu dan lama waktu pengeringan tersebut 

didasarkan pada penelitian Yananta (2003) yang menggunakan pengeringan 

(a) (b) (c) 
(d) 

(e) (f) 
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suhu 50-60oC selama 6 jam pada tepung umbi. Apabila msuhu yang digunakan 

lebih rendah maka waktu yang diperlukan akan lebih lama, seperti pada 

penelitian Ardiansyah dkk (2014) yang melakukan pengeringan suhu 45oC 

selama 24 jam. Gembili yang sudah kering kemudian diblender hingga halus dan 

diayak menggunakan ayakan 80 mesh. Setelah dilakukan pengayakan, 

didapatkan tepung gembili.  

 

3.4.2 Penelitian Utama 

   Penelitian utama dilakukan untuk mendapatkan suhu dan lama waktu 

steam blanching yang optimal agar dapat menghasilkan tepung gembili terbaik 

berdasarkan respon. Pemilihan respon dipertimbangkan oleh karakteristik terbaik 

dari tepung gembili yang diinginkan, yaitu berdasarkan kadar karbohidrat larut 

air, rendemen dan tingkat kecerahan. Melalui bantuan software Design Expert 

10.0.1, dihasilkan 13 kombinasi perlakuan suhu dan lama waktu blanching yang 

dilakukan. Hasil dari kombinasi yang dilakukan tersebut nantinya akan 

menghasilkan satu nilai suhu dan lama waktu blanching yang optimal, dalam 

menghasilkan karakteristik tepung gembili terbaik. Terakhir, dalam penelitian 

utama dilakukan verifikasi terhadap nilai optimasi hasil penelitian yang dilakukan 

dengan nilai yang disarankan program. Kesesuaian kedua data dapat dilihat 

melalui selisih atau perbedaan yang tidak melebihi α 5%. Penelitian utama 

dilakukan dengan steam blanching atau blanching pengukusan dengan 

kombinasi suhu 53,790C , 60oC, 75oC, 90oC dan 96oC dan kombinasi lama waktu 

0,34 detik, 2 menit, 6 menit, 10 menit dan 11,66 menit. Langkah-langkah dalam 

penelitian utama adalah sebagai berikut: 

a. Optimasi Blanching 

1. Gembili mentah ditimbang sebanyak 300± 5 g  

2. Optimasi blanching gembili  dilakukan dengan melakukan pengukusan 

gembili berdasarkan suhu dan lama waktu yang telah ditentukan pada 

program (dengan variasi suhu 53,790C, 60oC, 75oC, 90oC dan 96oC 

dan variasi lama waktu 0,34 detik, 2 menit, 6 menit. 10 menit dan 

11,66 menit) 

3. Gembili yang telah di blanching kemudian dijadikan tepung gembili 

dengan cara yang tertera pada subab berikutnya 

4. Dianalisa respon tepung gembili berdasarkan kadar karbohidrat larut 

air, rendemen dan tingkat kecerahan 
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5. Ditentukan titik optimum steam blanching pada tepung gembili 

menggunakan metode Response Surface Methodology dengan 

bantuan Software Design Expert 10.0.1 

6. Hasil optimasi metode Response Surface Methodology berupa titik 

optimum perlakuan blanching diverifikasi serta dilakukan analisa kimia 

proksimat 

Tahapan proses optimasi suhu dan lama waktu steam blanching 

menggunakan metode Response Surface Methodology dapat dilihat pada 

Gambar 3.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Diagram Alir Optimasi Steam Blanching Metode RSM 

 

b. Pembuatan Tepung Gembili 

1. Gembili mentah ditimbang sebanyak 300±5 g 

2. Gembili dicuci hingga terhilang dari kotoran atau tanah yang 

menempel 

3. Dilakukan blanching pada gembili berdasarkan suhu dan lama waktu 

yang telah ditentukan pada metode Response Surface Methodology 

4. Gembili blanching kemudian dikupas kulitnya menggunkan pisau 

kemudian diiris dengan ketebalan 1,5±5 mm menggunakan slicer 

Gembili 300±5 g 

Dilakukan optimasi suhu dan lama steam blanching berdasarkan 

metode Response Surface Methodology  

Tepung Gembili 

Dilakukan verifikasi perlakuan blanching 

optimum 

Analisa kimia 

proksimat 

 

 

Respon : 

- Kadar KH Larut Air 

- Rendemen 

- Tingkat Kecerahan 

 

 
Ditentukan titik optimum suhu dan lama stream blanching 

berdasarkan metode Response Surface Methodology  
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5. Tray pada pengering kabinet dilapisi alumunium foil terlebih dahulu 

agar gembili yang mengandung lendir tidak menempel saat proses 

pengeringan 

6. Gembili dikeringkan dengan suhu 55oC±5oC selama 5 jam±30 menit 

dan dihasilkan chip gembili  

7. Chip gembili dihaluskan menggunakan blender kering selama ±30 

detik  

8. Hasil blender chip gembili diayak menggunakan ayakan 80 mesh dan 

didapatkan tepung gembili 

Proses pembuatan tepung gembili dapat dilihat pada Gambar 3.4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Diagram Alir Pembuatan Tepung Gembili 

 

 

Gembili 300±5 g 

Chip Gembili 

Analisa : 

- Kadar KH Larut Air 

- Rendemen 

- Tingkat Kecerahan 

 

 

Diiris dengan ketebalan 1,5±5 mm 

Dicuci dengan air 

Dilakukan steam blanching dengan suhu dan lama waktu 

tertentu dengan metode Response Surface Methodology 

Dikeringkan kabinet 55±5oC selama 5 jam±30 menit 

Dihaluskan dengan blender ±30 detik 

Diayak dengan ayakan 80 mesh 

Tepung Gembili 

Dikupas kulit 
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3.5 Analisa 

3.5.1 Analisa Fisik Kimia 

  Analisa fisik dan kimia yang dilakukan pada penelitian terbagi dalam tiga 

tahapan analisa yaitu: 

1. Karakterisasi Gembili  

Bahan baku berupa gembili mentah yang akan digunakan dalam 

penelitian terlebih dahulu dikarakterisasi secara kimia melalui analisa-

analisa berupa : 

- Kadar air (AOAC, 2005) 

- Kadar abu (AOAC, 2005) 

- Kadar amilosa (Riley et al., 2006) 

- Kadar pati (SNI, 1992) 

2. Analisa Respon Optimasi 

Tepung gembili yang dihasilkan melalui tiap-tiap kombinasi 

perlakuan suhu dan lama waktu blanching oleh saran program 

kemudian dianalisa berdasarkan respon, yaitu: 

- Karbohidrat Larut Air 

Karbohidrat larut air dianalisa menggunakan metode Nelson-

Somogyi (Nelson, 1944)  

- Rendemen 

Rendemen dihitung melalui persentase hasil berat kering tepung 

terhadap berat awal bahan baku basis kering (Djayani, 2016). 

- Tingkat Kecerahan 

Tingkat kecerahan (L) diamati menggunakan colour reader pada 5 

titik sampel yang berbeda sehingga dapat diketahui nilai L*a*b 

(Fardiaz, 1992).  

3. Analisa Tepung Gembili Hasil Optimasi 

Tepung gembili terbaik hasil optimasi dari suhu dan lama waktu 

blanching yang optimal kemudian dianalisa secara kimia, berupa: 

- Kadar air (AOAC, 2005) 

- Kadar abu (AOAC, 2005) 

- Kadar amilosa (Riley et al., 2006) 

- Kadar pati (SNI, 1992) 
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Prosedur analisa fisik dan kimia pada karakterisasi bahan baku, analisa 

respon optimasi dan analisa tepung gembili hasil optimasi dapat dilihat pada 

(Lampiran 1) 

 

3.5.2 Analisa Data 

Optimasi yang dilakukan pada penelitian menggunakan bantuan software 

Design Expert 10.0.1 dengan metode Response Surface Methodology (RSM) 

dan rancangan Central Composite Design (CCD). Faktor yang dikaji pada 

penelitian ini terdiri dari dua faktor yaitu suhu blanching dengan variasi suhu 

60oC hingga 90oC dan lama waktu dengan variasi waktu 2 menit hingga 10 

menit. Respon dari penelitian ini adalah kadar karbohidrat larut air, rendemen 

dan tingkat kecerahan. Prediksi respon dilakukan pada metode permukaan 

respon melalui penentuan model yang sesuai. Penentuan model yang sesuai 

dilakukan melalui evaluasi  model-model seperti linear, 2FI (interaksi), kuadratik 

atau kubik. Tahapan dalam evaluasi model tersebut adalah dengan melihat 

uraian jumlah kuadrat dari urutan model (sequential model sum of square), uji 

simpangan model (lack of fit test) dan ringkasan model secara statistik (model 

summary statistics) (Faridah dkk, 2012). 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Karakteristik Bahan Baku 

Bahan baku berupa gembili yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan gembili yang berasal dari daerah Banyuwangi dan Gresik. 

Karakteristik fisik utama dari gembili yang digunakan yaitu gembili srewot 

dibandingkan gembili jenis lain (gembili teropong dan gembili gajah) adalah 

terdapat banyak rambut-rambut akar pada permukaan umbi. Gembili srewot 

memiliki warna coklat muda hingga coklat tua, bentuk umbi lonjong sekitar 5-12 

cm dengan berat per umbi sekitar 30-150 gram. Setelah umbi gembili dikupas 

terdapat daging gembili bewarna putih yang mengandung banyak lendir putih. 

Banyaknya lendir putih pada gembili srewot yang mengandung PLA (Prabowo 

dkk, 2014) merupakan dasar pertimbangan pemilihan gembili pada penelitian ini, 

karena salah satu respon yang dianalisa adalah karbohidrat larut air. Pada 

Gambar 4.1 memaparkan kenampakan dari gembili srewot  

 

        

 

Gambar 4.1. (a) Gembili ; (b) Gembili Kupas (Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

Gembili srewot yang berasal dari Banyuwangi dan Gresik kemudian 

dianalisa karakteristik kima maupun fisiknya terlebih dahulu untuk memastikan 

bahwa gembili dari kedua daerah tersebut tidak memiliki perbedaan karakteristik 

yang signifikan. Analisa kimia maupun fisik yang dilakukan pada gembili dari 

kedua daerah disajikan pada Tabel 4.1 

 

 

 

(a) (b) 
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 Tabel 4.1 Karakteristik Fisik dan Kimia Gembili dari Dua Daerah yang Berbeda 

 

Parameter 

Umbi Gembili 

Gembili 

Banyuwangi 

Gembili Gresik 

Warna Kulit Coklat Coklat 

Bentuk Bulat Lonjong Bulat Lonjong 

Tekstur Kulit Kasar Kasar 
Lendir Berlendir Berlendir 

Rambut Akar Ada Ada 

Tekstur Daging Halus Halus 
Kadar KH Larut Air (%) 7,66  7,75 

Tingkat Kecerahan 
Tepung 

64,1 64,8 

 

Hasil analisa fisik maupun kimia pada gembili dari kedua daerah yaitu 

Banyuwangi dan Gresik tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Dari hasil 

analisa tersebut dapat dikatakan gembili dari kedua daerah memiliki tingkat 

persamaan yang tinggi sehingga dapat digunakan dalam penelitian. Selanjutnya 

sebelum bahan baku berupa gembili digunakan pada penelitian ini, terlebih 

dahulu dianalisa meliputi kadar air, kadar abu, kadar pati dan kadar amilosa. 

Hasil analisa bahan baku tertera pada Tabel 4.2 

 

Tabel 4.2 Karakteristik Kimia Bahan Baku Gembili 

 

Parameter 

Umbi Gembili 

Hasil Analisa Literatur 

Kadar Air (%bb) 72,35 ± 0,62 75
a
  

Kadar Abu (%bb) 0,55 ± 0,04 1,11
b 

Kadar Pati (%bb) 23,73 ± 0,14 21,44
c
 

Kadar Amilosa (%bb) 2,38 ± 0,22 1,07
d
 

Keterangan = 1. Setiap data merupakan rata-rata dari 3 ulangan 

  2. Nilai di belakang simbol ± merupakan standar deviasi  

a
 : BKPP Provinsi DIY, 2016 

b 
: Rimbawan dan Nurbayani, 2013  

c : 
Richana dan Sunarti, 2004 

d
 : Harijono dkk, 2012 

  

Berdasarkan analisa bahan baku menurut literatur dengan umbi gembili 

hasil analisa didapatkan hasil dari keempat parameter yang dianalisa yaitu 

kadar air, kadar abu, kadar pati dan kadar amilosa. Kadar air menurut Rhofita 

(2016) merupakan salah satu sifat kimia bahan pangan yang dapat 

mempengaruhi kualitas dan umur simpan bahan pangan. Aktifitas air yang 
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ada dalam pangan menunjukkan aktifitas dan pertumbuhan mikroorganisme 

yang ada dalam bahan pangan. Kadar air gembili menurut literatur nilainya 

sebesar 75% sedangkan hasil analisa nilainya lebih rendah namun tidak 

berbeda nyata yaitu 72,35%. Herlina dkk (2015) menyatakan bahwa kadar air 

memiliki pengaruh yang besar terhadap mutu bahan pangan, karena air dapat 

mempengaruhi kenampakan, tekstur, serta cita rasa makanan. Penurunan 

kadar air hasil analisa tersebut dapat disebabkan oleh lamanya umur panen 

gembili hasil analisa (karena telah hampir memasuki masa dormansi) 

dibandingkan dengan gembili literatur. Zita dan Santoso (2007) menyatakan 

bahwa lama umur simpan mempengaruhi kandungan air yang semakin 

menurun. 

Selain bahan organik dan air, sebagian bahan pangan juga mengandung 

bahan mineral yang dikenal dengan bahan anorganik atau abu. Kadar abu 

sendiri diukur untuk salah satunya mengetahui parameter nilai gizi dari suatu 

bahan pangan (Rhofita, 2016). Kadar abu gembili berdasarkan literatur 

nilainya sebesar 1,11% sedangkan hasil analisa mengalami penurunan 

menjadi 0,55%. Perbedaan kadar abu yang terukur dapat disebabkan oleh 

suhu pengeringan saat analisa yang lebih rendah dibandingkan dengan 

literatur. Afidin dkk (2014) memaparkan bahwa pengeringan pada suhu 

rendah menyebabkan penguraian komponen abu pada bahan menjadi lebih 

sedikit. Hal ini dikarenakan apabila proses perpindahan panas tinggi maka 

peluang terurainya komponen dalam bahan yang akan terlihat lebih jelas, 

sehingga semakin tinggi suhu pengeringan yang digunakan maka kadar abu 

yang dihasilkan semakin meningkat. 

Analisa selanjutnya adalah kadar pati, dimana yang terukur menurut 

literatur sebesar 21,44% dan mengalami peningkatan pada hasil analisa 

menjadi 23,73%. Peningkatan kadar pati tersebut dapat disebabkan karena 

perbedaan lama umur panen dimana gembili untuk analisa umur panennya 

cukup lama karena telah mendekati masa dormansi. Zita dan Santoso (2007) 

menyatakan bahwa kandungan karbohidrat berupa pati dan serat akan 

semakin meningkat seiring dengan lamanya umur panen umbi. Analisa 

selanjutnya adalah kadar amilosa, dimana amilosa merupakan salah satu 

fraksi pati yang dapat larut dalam air panas (Nisah, 2017). Kadar amilosa 

yang terukur berdasarkan literatur nilainya 1,07% sedangkan hasil analisa 

kadar amilosa yang terukur sebesar 2,38%. Kadar amilosa yang ada pada 
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bahan pangan akan berpengaruh pada sifat tepung yang dihasilkan, berperan 

dalam sifat pati, dimana semakin besar amilosa maka pati akan bersifat kering 

dan kurang lengket (Rohmah, 2013) dan berperan dalam menurunkan 

kemampuan pati mengalami gelatinisasi (Richana dan Sunarti, 2004). 

 

4.2 Optimasi Suhu dan Lama Waktu Blanching pada Tepung Gembili 

Nafisallah (2015) menyatakan bahwa blanching yang berlebihan akan 

membuat produk menjadi masak dan kehilangan aroma, warna dan komponen 

nutrisi sedangkan blanching yang kurang dapat memicu peningkatan aktivitas 

enzim perusak dan menyebabkan kerusakan mutu produk yang lebih besar 

dibandingkan dengan yang tidak dilakukan blanching. Oleh karena itu, blanching 

merupakan proses penting yang dapat mempengaruhi kualitas dari suatu produk. 

Melalui optimasi yang dilakukan, diharapkan dapat mendapatkan kondisi 

optimum untuk suhu dan lama waktu blanching yang menghasilkan karakteristik 

terbaik (pada penelitian ini adalah kadar karbohidrat larut air, rendemen dan 

tingkat kecerahan yang optimal). Proses optimasi suhu dan lama waktu 

blanching pada tepung gembili dipaparkan pada Tabel 4.3 

 

Tabel 4.3. Data Respon Kadar Karbohidrat Larut Air, Rendemen dan Tingkat Kecerahan 

Std Run Faktor 1 : 
Suhu 

Blanching 

Faktor 2 : 
Lama Waktu 
Blanching 

Respon 1 
KH Larut 
Air (%) 

Respon 2 
Rendemen (%) 

Respon 3 
Tingkat 

Kecerahan  
(L) 

10 1 75.00 6.00 13.07 ± 0.07 25.65 ± 0.35 68.50 ± 0.2 
6 2 96.21 6.00 5.82 ± 0.3 24.68 ± 0.16 66.50 ± 0.2 
8 3 75.00 11.66 6.41 ± 0.26 22.48 ± 0.33 64.20 ± 0.7 
7 4 75.00 0.34 2.72 ± 0.1 23.76 ± 0.25 64.00 ± 0.3 
9 5 75.00 6.00 10.09 ± 0.02 25.01 ± 0.01 68.40 ± 0.2 
3 6 60.00 10.00 3.32 ± 0.41 22.13 ± 0.71 66.00 ± 0.1 
5 7 53.79 6.00 5.52 ± 0.03 20.27 ± 0.06 66.40 ± 0.4 
4 8 90.00 10.00 7.08 ± 0.12 23.88 ± 0.31 65.00 ± 0.61 
1 9 60.00 2.00 3.09 ± 0.09 21.81 ± 0.35 65.80 ± 0.4 

12 10 75.00 6.00 12.32 ± 0.05 28.35 ± 0.11 67.00 ± 0.4 
2 11 90.00 2.00 7.08 ± 0.76 25.66 ± 0.56 65.70 ± 0.1 

13 12 75.00 6.00 11.77 ± 0.18 25.42 ± 0.11 67.20 ± 0.3 
11 13 75.00 6.00 12.31 ± 0.16 25.32 ± 0.15 67.40 ± 0.4 

 

Data hasil penelitian yang menggunakan variabel suhu blanching 

(derajat) dengan lama waktu blanching (menit) terhadap respon kadar 

karbohidrat larut air, rendemen dan tingkat kecerahan dianalisis secara statistik 

menggunakan software Design Expert 10.0.1 untuk melakukan optimasi 
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terhadap suhu dan lama waktu blanching yang sesuai dan menghasilkan model 

yang tepat. Identifikasi dan penentuan model permukaan respon yang sesuai 

dilakukan melalui eksperimen desain, teknik pemodelan regresi hingga metode 

optimasi dasar (Surrianingsih, 2017). Respon pertama yang dipilih berupa kadar 

karbohidrat larut air. Pemilihan kadar karbohidrat larut air ini dikarenakan 

berdasarkan kandungan utama dari gembili selain air merupakan karbohidrat 

yaitu 27-30% (Dwi dan Prasetyo, 2014) dimana komponen karbohidrat larut air 

yang dominan adalah inulin yaitu 14,629% (Richana dan Sunarti, 2004) dan 

senyawa bioaktif lain yang bermanfaat seperti PLA  (Prabowo dkk, 2014). Kadar 

karbohidrat larut air tepung gembili yang dipaparkan pada tabel diatas dapat 

disimpulkan bahwa nilai rerata tertinggi sebesar 13,07% terdapat pada suhu 

blanching 75oC dengan lama waktu blanching 6 menit sedangkan terendah 

sebesar 2,72% terdapat pada suhu 75oC dengan lama waktu 0,34 detik.  

Respon kedua yang dipilih adalah rendemen, karena semakin besar 

rendemen tepung yang dihasilkan menggambarkan bahwa kuantitas tepung 

yang dihasilkan juga semakin besar. Menurut Prabowo dkk (2014), dengan 

menggunakan teknologi yang ada kini, gembili dapat menghasilkan rendemen 

yang tinggi hingga 25%. Sehingga, rendemen pada penelitian ini diharapkan 

memiliki nilai yang tinggi. Berdasarkan data hasil penelitian, rerata rendemen 

tepung gembili tertinggi yang dihasilkan sebesar 28,35% terdapat pada suhu 

blanching 75oC dengan lama waktu 6 menit sedangkan rendemen terendah 

(20,27%) terdapat pada suhu blanching 53,78oC dengan lama waktu 6 menit.  

Respon ketiga yang dipilih yaitu tingkat kecerahan tepung gembili. 

Menurut Hasbullah dan Umayati (2017), tingkat kecerahan menunjukkan 

intensitas kecerahan gelap terang warna tepung. Tingkat atau derajat kecerahan 

dinyatakan sebagai nilai L, yaitu nilai yang menunjukkan kemampuan 

memantulkan cahaya yang mengenai permukaan suatu bahan. Nilai L yang 

semakin tinggi menunjukkan bahwa tingkat kecerahan tepung semakin tinggi. 

Berdasarkan data hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat kecerahan tertinggi 

yaitu 68,50 terdapat pada suhu blanching 75oC dengan lama waktu 6 menit. 

Tingkat kecerahan terendah yaitu 64,00 terdapat pada suhu blanching 75oC 

dengan lama waktu 0,34 menit. 
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4.3 Analisis Respon Kadar Karbohidrat Larut Air 

Analisis ini dilakukan dalam menentukan model yang sesuai atau cocok 

untuk memprediksi respon dengan bantuan Software Design Expert 10.0.1 dan 

rancangan Central Composite Design (CCD). Terdapat beberapa model  yang 

akan dievaluasi yaitu linear, 2FI (interaksi dua faktor), quadratic dan cubic. Setiap 

model akan diuji oleh program apakah p value bernilai lebih kecil dari 0,05 (nilai 

α). Program juga akan menunjukkan saran model yang digunakan melalui 

Information atau keterangan Suggested dan juga model yang tidak disarankan 

atau ditolak melalui keterangan Aliased. Faridah dkk (2012) menyatakan bahwa 

pemilihan model akan dilakukan berdasarkan uraian jumlah kuadrat (JK) dari 

urutan model (sequential model sum of square), uji simpangan model (lack of fit 

test), dan ringkasan model secara statistik (model summary statistics). Model 

yang terpilih oleh program nantinya dapat digunakan untuk memprediksi respon 

berupa kadar karbohidrat larut air untuk suhu dan lama waktu blanching tertentu.  

Kesesuaian pemilihan model dapat diketahui melalui p value, dimana 

menurut Zhoa dkk (2011), semakin kecil nilai p value maka model tersebut 

semakin signifikan. Bradley (2007) dan Sun dkk (2011) juga menyatakan bahwa 

nilai p value yang kurang dari 0,05 menandakan bahwa model tersebut signifkan 

dan berpengaruh lebih besar terhadap respon (dalam hal ini adalah kadar 

karbohidrat larut air) dibandingkan dengan model yang lain, . Pemilihan model 

yang sesuai berdasarkan uraian jumlah kuadrat dari urutan model (sequential 

model sum of square ) dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

 

4.3.1 Evaluasi Model Respon Kadar Karbohidrat Larut Air 

Tabel 4.4. Data Sequential Model Sum of Squares Respon Kadar Karbohidrat Larut Air 

Source Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Value p-Value 
Prob>F 

Information 

Mean vs 
Total 

778.49 1 778.49    

Linear vs 
Mean 

12.06 2 6.03 0.38 0.6916  

2FI vs 
Linear 

0.013 1 0.013 7.554E-
004 

0.9787  

Quadratic 
vs 2FI 

142.75 2 71.37 33.70 0.0003 Suggested 

Cubic vs 
Quadratic 

9.82 2 4.91 4.90 0.0663 Aliased 

Residual 5.01 5 1.00    
Total 948.14 13 72.93    
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Hasil analisis  model pertama yang menggunakan sequential model sum 

of squares pada Tabel 4.4, memaparkan pada model Quadratic didapatan nilai p 

value <  α 5% yaitu 0,0003 dan terdapat keterangan Suggested (disarankan) 

sehingga merupakan model yang sesuai. Nilai p-value yang lebih kecil dari α 5% 

berarti model yang terpilih adalah sesuai karena berpengaruh signifikan 

dibandingkan model yang lain terhadap respon (Bradley, 2007 ; Sun dkk, 2011), 

dimana dalam hal ini responnya berupa kadar karbohidrat larut air. Pada model 

linear, 2FI, serta cubic merupakan model yang tidak sesuai digunakan karena 

memiliki p value > 5% sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap respon 

berupa kadar karbohidrat larut air. Selanjutnya pemilihan model dilakukan 

melalui uji ketidaktepatan model (Lack of Fit Test) yang disajikan pada Tabel 4.5 

 

Tabel 4.5 Data Lack of Fit Test Respon Kadar Karbohidrat Larut Air 

Source Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Value p-Value 
Prob>F 

Information 

Linear 152.58 6 25.43 20.32 0.0058  
2FI 152.57 5 30.51 24.38 0.0043  

Quadratic 9.82 3 3.27 2.62 0.1879 Suggested 

Cubic 
1.250E-

003 
1 1.250E-003 9.989E-004 0.9763 Aliased 

Pure 
Error 

5.01 4 1.25    

 

Lack of fit merupakan penyimpangan atau ketidaktepatan model dengan 

data. Model dikatakan sesuai apabila memiliki nilai p value lebih besar dari nilai α 

(Dewi dkk, 2013). Bas dan Boyaci (2007) juga menyatakan bahwa model akan 

dianggap tepat apabila pada lack of fit test, model bersifat tidak signifikan secara 

statistik pada taraf α tertentu, dimana pada analisis ini menggunakan α 0,05. 

Berdasarkan Tabel 4.5 model Quadratic memiliki nilai p value> α 5% yaitu 

sebesar 0,1879 dan terdapat keterangan Suggested, yang berarti ketidaktepatan 

model terhadap respon kadar karbohidrat larut air adalah tidak signifikan 

sehingga merupakan model yang sesuai. Pada model Cubic walaupun juga 

memiliki p value > α 5% namun tidak sesuai karena ditolak oleh program, akibat 

pengaruh dari setiap variabel menjadi tidak dapat dibedakan (Qiu et al., 2014). 

Analisis pemilihan model selanjutnya menggunakan pertimbangan model 

summary statistics yang disajikan pada Tabel 4.6 
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Tabel 4.6 Data Model Summary Statistics Respon Kadar Karbohidrat Larut Air 

Source Std. 
Dev. 

R-
Squared 

Adjusted 
R-
Squared 

Predicted 

R-Squared 

PRESS Information 

Linear 3.97 0.0711 -0.1147 -0.4892 252.64  

2FI 4.18 0.0712 -0.2384 -1.1238 360.30  

Quadratic 1.46 0.9126 0.8502 0.5423 77.65 Suggested 

Cubic 1.00 0.9705 0.9292 0.9534 7.90 Aliased 

 

Berdasarkan ringkasan model secara statistik (model summary statistics), 

pada Tabel 4.6, model terbaik yang sesuai adalah model dengan standar deviasi 

(Std. Dev.) yang rendah, nilai R-Squared yang tinggi dan PRESS yang rendah. 

PRESS (Prediction Error of Sum of Squares) sendiri merupakan suatu prediksi 

yang menunjukkan tingkat kesalahan jumlah kuadrat. Zhoa dkk (2011) juga 

menyatakan bahwa nilai R-Squared atau R2 pada model summary statistics yang 

mendekati 1 mengindikasikan derajat korelasi yang tinggi antara observasi 

dengan nilai prediksi. Nilai Adjusted R-Squared (Adj.R2) pada model summary 

statistics menandakan seberapa besar nilai pengaruh faktor (dalam penelitian ini 

berupa suhu dan lama waktu blanching) terhadap respon (dalam hal ini adalah 

kadar karbohidrat larut air) sedangkan sisanya merupakan pengaruh dari faktor 

lain yang tidak dijadikan variabel yang diteliti (Faridah dkk, 2012).  

Berdasarkan Tabel 4.6 didapatkan model terpilih yaitu Quadratic karena 

memiliki nilai PRESS yang cukup rendah yaitu 77,65, nilai R2  yang mendekati 1 

yaitu 0,9126, nilai Adj.R2 yang cukup tinggi yaitu 0,8502 serta merupakan model 

yang disarankan (Suggested) oleh program. Berdasarkan model Quadratic juga 

dapat disimpulkan bahwa variabel atau faktor berupa suhu dan lama waktu 

blanching berpengaruh terhadap respon kadar karbohidrat larut air sebesar 

85,02% sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. 

 

4.3.2 Analisis Ragam (ANOVA) Respon Kadar Karbohidrat Larut Air 

Berdasarkan ketiga analisis pemilihan model yang dilakukan sebelumnya, 

model yang sesuai untuk mendapatkan karbohidrat larut air tertinggi pada suhu 

dan lama waktu blanching yang disarankan adalah model Quadratic. Analisis 

selanjutnya yang dilakukan adalah analisis ragam (anova) model Quadratic 

terhadap respon kadar karbohidrat larut air yang dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Analis ragam ini dilakukan untuk mengetahui apakah faktor yang ada atau 
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interaksi antar faktor yang dikaji mempengaruhi respon secara nyata (Faridah 

dkk, 2012). 

 

Tabel 4.7 Data Analisis Ragam (ANOVA) Respon Kadar Karbohidrat Larut Air 

Source Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Value p-Value 
Prob > F 

Information 

Model 154.82 5 30.96 14.62 0.0014 Significant 
X1-Suhu 
Blanching 

8.35 1 8.35 3.94 0.0874  

X2-Lama 
Waktu 
Blanching 

3.71 1 3.71 1.75 0.2272  

X1 X2 0.013 1 0.013 6.244E-
003 

0.9392  

X1
2
 67.49 1 67.49 31.87 0.0008  

X2
2 

93.56 1 93.56 44.17 0.0003  
Residual 14.83 7 2.12    
Lack of Fit 9.82 3 3.27 2.62 0.1879 not 

significant 
Pure Error 5.01 4 1.25    
Cor Total 169.65 12     

Keterangan : 

Variabel X1 =Suhu Blanching   X1
 2
; = Suhu Blanching kuadrat 

Variabel X2 =Lama Waktu Blanching   X2
2
  = Lama Waktu Blanching kuadrat 

X1 X2 = Faktor interaksi perkalian X1 dan X2 

 

Analisis ragam pada Tabel 4.7 telah menegaskan bahwa model yang 

disarankan yaitu Quadratic cukup memberikan pengaruh signifikan terhadap 

respon berupa kadar karbohidrat larut air, karena nilai p value < α 5% yaitu 

0,0014 dan memiliki nilai R2 yang mendekati 1 yaitu 0,9126. Nilai p value pada 

Lack of Fit model Quadratic juga lebih besar dari α 5% yaitu 0,1879 sehingga 

ketidaktepatan model yang digunakan tidak signifikan. Nilai lack of fit  yang tidak 

signifikan merupakan syarat bagi model yang baik, karena menunjukan adanya 

kesesuaian data respon (dalam hal ini adalah kadar karbohidrat larut air) 

terhadap model (Mulyawanti dkk, 2016). Selain itu, kesesuaian model juga dapat 

dilihat melalui nilai adequate precision atau pembanding kisaran nilai yang 

diprediksi pada program terhadap kesalahan/error prediksi, yang lebih besar dari 

4 (Mulyawanti dkk, 2016). Nilai adequate precision pada respon kadar 

karbohidrat larut air sendiri sebesar 8,640 sehingga dapat disimpulkan, model 

yang disarankan yaitu Quadratic telah memadai untuk digunakan. 

Berdasarkan Tabel 4.7 juga dapat diketahui bahwa pada variabel suhu 

blanching kuadrat (X1
2) dan lama waktu blanching kuadrat (X2

2) memberikan 
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pengaruh yang signifikan terhadap kadar karbohidrat larut air karenanilai p value 

yang lebih kecil dari α 5% yaitu 0,0008 dan 0,0003. Hal ini diduga karena pada 

awalnya setiap faktor perlakuan tidak memberikan pengaruh yang signifikan 

namun pada saat dimaksimalkan seperti dikuadratkan menimbulkan respon yang 

signifikan. Namun apabila ditinjau berdasarkan faktor interkasi perkalian X1X2 

(perkalian suhu X1 dan lama waktu blanching X2) tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kadar karbohidrat larut air karena p value > 5%. Kedua 

variabel suhu (X1) dan lama waktu blanching (X2) juga tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kadar karbohidrat larut air karena p value pada variabel 

X1 dan X2 bernilai lebih besar dari α 5% yaitu 0,0874 dan 0,2272. Penyebab 

ketidaksignifikan pengaruh kedua variabel terhadap kadar karbohidrat larut air ini 

dapat dilihat dari Tabel 4.3 dimana tidak selalu dalam kenaikan atau penurunan 

suhu serta lama waktu blanching mampu mempengaruhi kenaikan atau 

penurunan kadar karbohidrat larut air yang dihasilkan.  

Tabel 4.3 memaparkan bahwa pada suhu dan lama waktu blanching 

yang lebih tinggi cenderung menghasilkan karbohidrat larut air yang lebih tinggi. 

Hal ini dapat dikarenakan oleh kandungan karbohidrat utama gembili berupa pati 

pada suhu tinggi (akibat panas dari blanching) akan mengalami gelatinisasi, yang 

akan meningkatkan daya serap air (Asgar dan Musaddad, 2008). Penyerapan air 

tersebut membuat air beserta komponen yang mungkin ikut terlarut tidak keluar 

dari dalam bahan pangan atau dalam kata lain menjadi terikat, sehingga 

kandungan seperti karbohidrat larut air pada gembili menjadi lebih tinggi. Namun 

apabila waktu blanching terlalu lama maka akan menyebabkan hilangnya 

komponen nutrisi (dalam hal ini adalah karbohidrat larut air) karena terlarut 

dalam media pemanas pada steam blanching (Nafisafallah, 2015) akibat ikatan 

antar komponen menjadi tidak kuat. Apabila suhu blanching yang digunakan 

rendah dan lama waktu kurang atau tidak cukup, justru dapat menyebabkan 

kerusakan mutu produk yang lebih besar dibandingkan yang tidak dilakukan 

blanching (Nafisafallah, 2015), seperti dalam penelitian ini berupa kandungan 

kadar karbohidrat larut air yang sangat rendah.  

Persamaan RSM untuk optimasi suhu dan lama waktu blanching 

terhadap respon kadar karbohidrat larut air adalah sebagai berikut: 

Y= -80.7698 + 2.15037 X1 + 2.99258 X2 + -0.000958333 X1 X2 + -0.0138433 X1
2
 + -

0.229203 X2
2 

Keterangan: Y= Respon Kadar Karbohidrat Larut Air (%) ; X1 = Suhu Blanching (
o
C) ;    

X2 = Lama Waktu Blanching (menit) 
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 Persamaan kuadratik diatas digunakan untuk memprediksi respon (dalam 

hal ini berupa kadar karbohidrat larut air) dari berbagai taraf variabel atau faktor 

(dalam penelitian ini berupa suhu dan lama waktu blanching) (Faridah dkk, 

2012). Nilai -80,7698 merupakan intersep dengan nilai yang tetap, dimana 

intersep sendiri merupakan nilai rata-rata pada respon (dalam hal ini berupa 

kadar karbohidrat larut air) apabila nilai pada faktor (dalam penelitian ini berupa 

suhu X1 dan lama waktu blanching X2) bernilai 0 (Nurmiah dkk, 2012). Sehingga 

apabila dalam penelitian tidak dilakukan blanching pada tepung gembili maka 

rerata kadar karbohidrat larut air yang terukur adalah -80,7698. Selanjutnya 

untuk mengetahui apakah variabel atau faktor yang ada mempengaruhi respon 

secara nyata, dapat dilihat dari koefisien pada persamaan yang bernilai negatif 

(Ispriyanti, 2011). Sehingga berdasarkan persamaan diatas, respon kadar 

karbohidrat larut air tidak dipengaruhi secara nyata oleh faktor suhu (X1) dan 

lama waktu blanching (X2) karena kedua koefisien bernilai positif . 

Namun, faktor interaksi perkalian X1X2 (perkalian suhu X1 dan lama waktu 

blanching X2) dan X1
2  (suhu blanching kuadrat) serta X2

2 (lama waktu blanching 

kuadrat) memiliki pengaruh yang nyata terhadap respon, yaitu kadar karbohidrat 

larut air karena memiliki koefisien yang negatif. Hal ini sesuai dengan hasil 

ANOVA, dimana faktor interaksi X1
2  (suhu blanching kuadrat) serta X2

2 (lama 

waktu blanching kuadrat) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap respon 

kadar karbohidrat larut air, dibuktikan dengan p value yang lebih kecil dari α 5% 

yaitu 0,0008 dan 0,0003. Namun berdasarkan ANOVA, faktor interaksi perkalian 

X1X2 tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kadar karbohidrat larut 

air. Hal ini terjadi diduga karena adanya perubahan nilai respon kadar 

karbohidrat larut air akibat faktor suhu dan lama waktu blanching yang tidak 

terlalu signifikan, yang dapat dilihat dari p value tidak lebih kecil dari α 5%.  

 

4.3.3 Pengaruh Suhu dan Lama Waktu Blanching pada Respon Kadar 

Karbohidrat Larut Air 

Grafik normal plot residual pada Gambar 4.2 menjelaskan korelasi atau 

hubungan antara dua faktor yaitu suhu dan lama waktu blanching adalah linier. 

Hal ini dikarekan menurut Surrianingsih (2017), korelasi dikatakan linier apabila 

titik (x1, y1) pada diagram tebar (scatter diagram) mengelompok atau 

bergerombol di sekitar garis lurus. Kumari et al., 2008 juga turut menyatakan 

bahwa grafik normal plot residual menunjukkan hubungan antara nilai aktual dan 
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nilai prediksi, dimana apabila mendekati garis kenormalan maka menunjukkan 

data untuk respon (dalam hal ini adalah karbohidrat larut air) menyebar normal. 

Hal ini berarti bahwa hasil aktual akan mendekati hasil yang diprediksi oleh 

software Design Expert 10.0.1. 

 

 

Gambar 4.2 Grafik Normal Plot of Residuals pada Respon Kadar Karbohidrat Larut Air 

 

Pada tiap respon yang dianalisa menggunakan metode response surface 

methodology selain menghasilkan grafik normal plot residuals juga akan 

menghasilkan grafik contour plot 2D dari kedua faktor yang membentuk gradiasi 

warna (Stat-Ease, 2016). Grafik contour plot pada Gambar 4.3 menampilkan 

sumbu (x) yang menunjukkan suhu blanching dan sumbu (y) yang menunjukan 

lama waktu blanching. Grafik kontur plot ini menunjukkan bagaimana kombinasi 

antar komponen faktor (suhu dan lama waktu blanching) saling mempengaruhi 

nilai respon berupa kadar karbohidrat larut air. Warna-warna berbeda yang ada 

pada grafik contour plot menunjukkan nilai respon terendah (dalam hal ini kadar 

karbohidrat larut air yaitu 4%) yang ditandai dengan warna biru hingga nilai 

respon tertinggi yang ditandai dengan warna merah (kadar karbohidrat larut air 

12%) (Nurmiah dkk, 2013). Berikut merupakan kenampakan dari grafik kontur 

plot 2D dari suhu dan lama waktu blanching pada respon kadar karbohidrat larut 

air : 
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Gambar 4.3. Grafik Kontur Suhu dan Lama Waktu Blanching pada Respon Kadar 

Karbohidrat Larut Air 

Respon yang bervariasi sebagai fungsi dari dua faktor yang dipilih, secara 

jelas ditampilkan pada grafik permukaan 3D (Stat-Ease, 2016). Nurmiah dkk 

(2013) juga menyatakan bahwa grafik permukaan 3D merupakan grafik yang 

menampilkan proyeksi dari grafik contour plot sehingga bentuk permukaan dari 

hubungan interaksi antar komponen faktor dapat dilihat lebih jelas. Pada grafik 

permukaan 3D terdapat area yang rendah yang mengindikasikan nilai desirability 

yang rendah sedangkan area yang tinggi mengindikasikan nilai desirability yang 

tinggi. Berdasarkan Gambar 4.4 tersebut dapat diketahui bahwa kadar 

karbohidrat larut air terendah yaitu 3,09% dihasilkan pada suhu blanching 

terendah 60oC dan lama waktu 2 menit. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai 

desirability yang dimiliki rendah karena kondisi blanching tersebut berada pada 

area yang rendah. Sedangkan nilai desirability tinggi terdapat pada area yang 

tinggi bewarna merah, yaitu pada kondisi suhu blanching 75oC dengan lama 

waktu 6 menit, yang menghasilkan respon kadar karbohidrat larut air tertinggi 

yaitu sebesar 13,07%. Berikut merupakan kenampakan dari grafik permukaan 

3D variabel suhu dan lama waktu blanching pada respon kadar karbohidrat larut 

air : 
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Gambar 4.4. Grafik 3D – Surface Suhu dan Lama Waktu Blanching pada Respon Kadar 

Karbohidrat Larut Air 

 

4.4 Analisis Respon Rendemen 

4.4.1 Evaluasi Model Respon Rendemen 

Tabel 4.8 Data Sequential Model Sum of Squares Respon Rendemen 

Source Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Value p-Value 

Prob>F 

Information 

Mean vs 
Total 

7604.61 1 7604.61    

Linear vs 
Mean 

18.85 2 9.43 2.70 0.1156  

2FI vs 
Linear 

1.10 1 1.10 0.29 0.6012  

Quadratic 
vs 2FI 

25.69 2 12.85 11.06 0.0068 Suggested 

Cubic vs 
Quadratic 

0.066 2 0.033 0.020 0.9798 Aliased 

Residual 8.07 5 1.61    

Total 7658.39 13 589.11    

 

Berdasarkan uji sequential model sum of square pada Tabel 4.8, model 

yang sesuai digunakan adalah Quadratic, karena p value < 5% yaitu 0,0068 

sehingga selaras dengan pernyataan  Bradley (2007) dan Sun dkk (2011) 

dimana nilai p value yang kurang dari α 5% menandakan bahwa model tersebut 

signifkan dan berpengaruh lebih besar terhadap respon (dalam hal ini adalah 

rendemen) dibandingkan dengan model yang lain. Pemilihan model selanjutnya 

kemudian dianalisis menggunakan uji ketidaktepatan model (lack of fit test) yang 

disajiikan pada Tabel 4.9 
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Tabel 4.9 Data Lack of Fit Test Respon Rendemen 

 
Source 

Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Value p-Value 

Prob>F 

Information 

Linear 27.52 6 4.59 2.48 0.1998  

2FI 26.42 5 5.28 2.85 0.1660  

Quadratic 0.72 3 0.24 0.13 0.9375 Suggested 

Cubic 0.66 1 0.66 0.35 0.5840 Aliased 

Pure 

Error 
7.41 4 1.85    

 

Pada uji lack of fit, model yang sesuai harus memiliki p value yang lebih 

besar dari nilai α 5%, yang mengindikasikan bahwa ketidaktepatan model tidak 

signifikan (Dewi dkk 2013; Bas dan Boyaci, 2007). Model Quadratic merupakan 

model terbaik yang disarankan oleh program karena memiliki p value yang lebih 

besar dari α 5% yaitu 0,9375 sehingga ketidaktepatan model terhadap respon 

rendemen adalah tidak signifikan. Quadratic juga merupakan model yang 

disarankan oleh program, tidak seperti Cubic dengan p value yang juga lebih 

besar dari  α 5% namun ditolak karena pengaruh dari setiap variabel tidak dapat 

dibedakan (Qiu et al., 2014). Analisis selanjutnya dalam pemilihan model 

didasarkan pada ringkasan model statistik (model summary statictics respon) 

yang disajiikan pada Tabel 4.10. 

 

Tabel 4.10 Data Model Summary Statictics Respon Rendemen 

Source Std. 
Dev. 

R-
Squared 

Adjusted 
R-
Squared 

Predicted 

R-Squared 

PRESS Information 

Linear 1.87 0.3505 0.2206 0.0078 53.36  

2FI 1.94 0.3710 0.1613 -0.1164 60.04  

Quadratic 1.08 0.8488 0.7408 0.6893 16.71 Suggested 

Cubic 1.27 0.8500 0.6400 0.0046 53.53 Aliased 

 

Secara ringkasan model statistik, model yang sesuai adalah yang 

memiliki nilai PRESS yang rendah, standar deviasi yang rendah dan nilai R2 yang 

tinggi. Model yang sesuai adalah Quadratic karena memiliki nilai PRESS dan 

standar deviasi terendah yaitu 16,71 dan 1,08 jika dibandingkan dengan model 

lain seperti linear, 2FI, dan Cubic serta memiliki nilai R2 yang tinggi yaitu 0,8488. 

Quadratic juga merupakan model yang disarankan oleh program sehingga 

merupakan model yang sesuai untuk dipilih. Nilai Adj.R2 paling tinggi pada model 

Quadratic juga menandakan bahwa faktor suhu dan lama waktu blanching 

berpengaruh terhadap rendemen sebesar 74,08%,  



 

39 
 

4.4.2 Analisis Ragam (ANOVA) Respon Rendemen 

Tabel 4.11 Data Analisis Ragam (ANOVA) Respon Rendemen 

Source Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Value p-Value 
Prob > F 

Information 

Model 45.65 5 9.13 7.86 0.0087 significant 

X1-Suhu 
Blanching 

17.51 1 17.51 15.07 0.0060  

X2-Lama 
Waktu 
Blanching 

1.34 1 1.34 1.15 0.3190  

X1 X2 1.10 1 1.10 0.95 0.3624  

X1
2
 17.68 1 17.68 15.22 0.0059  

X2
2 

11.25 1 11.25 9.69 0.0170  

Residual 8.13 7 1.16    

Lack of Fit 0.72 3 0.24 0.13 0.9375 
not 

significant 

Pure Error 7.41 4 1.85    

Cor Total 53.78 12     

Keterangan : 

Variabel X1 =Suhu Blanching   X1
 2
;  = Suhu Blanching kuadrat 

Variabel X2 =Lama Waktu Blanching   X2
2
   = Lama Waktu Blanching kuadrat 

X1 X2 = Faktor interaksi perkalian X1 dan X2 

 

Model yang disarankan program yaitu Quadratic merupakan model yang 

memberikan pengaruh signifikan terhadap rendemen. Hal ini dibuktikan oleh p 

value yang didapat kurang dari α 0,05 yaitu 0,0087 dan nilai R2 yang mendekati 1 

yaitu 0,8488. Selain itu, nilai lack of fit yang didapat lebih dari α yaitu 0,9375 

sehingga tidak signifikan dan termasuk dalam model yang baik karena terdapat 

kesesuaian data rendemen terhadap model. Nilai adequate precision pada 

rendemen juga lebih besar dari 4 yaitu 7,212 sehingga dapat disimpulkan model 

yang disarankan yaitu Quadratic telah memadai untuk digunakan.  

Berdasarkan variabel lama waktu blanching (X2), tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap rendemen karena p value > α 5%. Namun, 

berdasarkan variabel suhu blanching (X1) terdapat pengaruh yang signifikan 

terhadap respon rendemen karena p value < α yaitu 0,0060. Semakin tinggi suhu 

blanching  yang digunakan maka rendemen yang dihasilkan akan semakin tinggi 

pula. Suhu tinggi pada steam blanching diduga memiliki laju penguapan 

blanching yang lebih rendah, akibatnya kandungan air pada tepung lebih tinggi 

sehingga rendemen yang dihasilkan lebih tinggi (Asgar dan Musaddad, 2006). 

Selain itu hal ini juga selaras dengan penelitian (Rhofita, 2016) yang 

menggunakan panas dalam melakukan pengeringan dengan suhu yang tinggi 
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pada pembuatan tepung bengkuang menghasilkan rendemen yang tinggi pula. 

Proses blanching pada penelitian juga melibatkan panas seperti halnya pada 

pengeringan, sehingga rendemen yang dihasilkan tinggi.  

Pada variabel suhu blanching kuadrat (X1
2) dan lama waktu blanching 

kuadrat (X2
2) juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap rendemen 

karena memiliki p value lebih kecil dari α 5% yaitu 0,0059 dan 0,0170. Hal ini 

terjadi diduga karena pada awalnya setiap faktor menimbulkan pengaruh yang 

tidak nyata namun saat dimaksimalkan nilainya (secara kuadrat) menimbulkan 

respon yang signifikan. Namun pada faktor interaksi perlakuan X1X2 tidak 

memberikan pengaruh signifikan terhadap respon rendemen, karena memiliki     

p value > α 5%. Persamaan response surface methodology untuk optimasi suhu 

dan lama waktu blanching terhadap respon rendemen adalah sebagai berikut: 

Y = -27.4934 + 1.21406 X1 + 1.50796 X2 + -0.00875 X1 X2 + -0.00708611 X1
2
 + -

0.0794922 X2
2  

Keterangan: Y= Respon Rendemen (%) ; X1 = Suhu Blanching (
o
C) ; X2 = Lama Waktu 

Blanching (menit) 

Persamaan kuadratik diatas digunakan untuk memprediksi respon (dalam 

hal ini adalah rendemen) dari berbagai taraf variabel atau faktor (dalam 

penelitian ini berupa suhu dan lama waktu blanching) (Faridah dkk, 2012). Nilai -

27,4934 merupakan intersep dengan nilai yang tetap, yaitu nilai rata-rata pada 

respon rendemen apabila nilai pada faktor suhu dan lama waktu blanching (X1 

dan X2) bernilai 0. Persamaan tersebut juga menunjukkan bahwa X1
2 (suhu 

blanching kuadrat) serta X2
2 (lama waktu blanching kuadrat) memiliki pengaruh 

yang nyata terhadap rendemen karena memiliki koefisien yang negatif. Hal ini 

sesuai dengan data pada ANOVA suhu dan lama waktu blanching kuadrat (X1
2 

dan X2
2) terdapat perubahan nilai respon rendemen akibat faktor suhu dan lama 

waktu blanching yang signifikan, dilihat dari p value < α 5%. Pada faktor interaksi 

perkalian X1X2 (perkalian suhu X1 dan lama waktu blanching X2) juga memiliki 

pengaruh nyata terhadap rendemen karena koefisien bernilai negatif, namun 

berdasarkan ANOVA dinyatakan tidak berpengaruh karena dilihat dari p value 

yang tidak lebih kecil dari α 5%. 

Persamaan tersebut juga mengindikasikan bahwa respon (dalam hal ini 

adalah rendemen) tidak dipengaruhi secara nyata oleh komponen faktor (dalam 

penelitian ini berupa suhu X1 dan lama waktu blanching X2) yang ditunjukkan 

dengan kedua kofisien bernilai positif (Ispriyanti, 2011). Namun, berdasarkan 
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ANOVA, faktor suhu blanching memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

rendemen, dilihat dari p value suhu dan lama waktu blanching yang lebih kecil 

dari 5% (0.0060). Hal ini terjadi diduga karena adanya perubahan nilai respon 

rendemen akibat faktor suhu blanching yang dinilai tidak terlalu signifikan oleh 

program. Sedangkan lama waktu blanching tidak memberikan pengaruh 

signifikan terhadap rendemen, sesuai dengan hasil ANOVA dimana p value yang 

didapat tidak lebih kecil dari α 5%.  

Persamaan diatas juga menunjukkan bahwa faktor interaksi perkalian 

X1X2 (perkalian suhu X1 dan lama waktu blanching X2) dan X1
2 (suhu blanching 

kuadrat) serta X2
2 (lama waktu blanching kuadrat) memiliki pengaruh yang nyata 

terhadap respon, yaitu rendemen karena memiliki koefisien yang negatif. Hal ini 

diduga karena pada awalnya setiap faktor perlakuan tidak memberikan pengaruh 

yang signifikan namun pada saat dimaksimalkan seperti dikuadratkan 

menimbulkan respon yang signifikan. Sesuai dengan hasil ANOVA, dimana 

faktor interaksi X1
2 (suhu blanching kuadrat) serta X2

2 (lama waktu blanching 

kuadrat) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap respon kadar karbohidrat 

larut air, dibuktikan dengan p value yang lebih kecil dari α 5% yaitu 0,0059 dan 

0,0170. Namun berdasarkan hasil ANOVA, faktor interaksi perkalian X1X2 tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap rendemen, dilihat dari p value 

yang lebih besar dari α 5%.  

 

4.4.3 Pengaruh Suhu dan Lama Waktu Blanching pada Respon Rendemen 

 Grafik normal plot residual merupakan grafik yang menjelaskan korelasi 

antara faktor (dalam penelitian ini berupa suhu dan lama waktu blanching) 

(Surrianingsih, 2017). Gambar 4.5 menunjukkan grafik persebaran normal plot of 

residuals yang menjelaskan pendistribusian sebaran data. Titik data yang 

terbentuk adalah linier karena kurva yang terbentuk linier (karena tidak 

membentuk kurva berbentuk S) sehingga mengindikasikan tidak adanya 

kesalahan pada data untuk respon (dalam hal ini adalah rendemen) 

(Surrianingsih, 2017). Hal ini berarti hasil aktual akan mendekati hasil yang 

diprediksi oleh software Design Expert 10.0.1. Berikut merupakan kenampakan 

dari grafik normal plot of residuals pada respon berupa rendemen : 
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Gambar 4.5 Grafik Normal Plot of Residuals terhadap Respon Rendemen 

 

Gambar 4.6 merupakan grafik kontur dua dimensi yang menggambarkan 

pengaruh variabel berupa suhu (sumbu x) dan lama waktu blanching (sumbu y) 

terhadap respon rendemen melalui gradiasi warna yang terbentuk. Nilai 

rendemen ditunjukkan melalui warna-warna yang berbeda pada grafik kontur 

dimana area bewarna biru menunjukkan respon nilai terendah (rendemen 

sebesar 22%) hingga area menuju warna merah yang menunjukkan respon 

tertinggi (rendemen sebesar 26%) (Nurmiah dkk, 2013). 

 

 

Gambar 4.6. Grafik Kontur Suhu dan Lama Waktu Blanching pada Respon Rendemen 
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 Gambar 4.7 merupakan grafik 3D yang menampilkan hubungan dari 

interaksi faktor secara lebih jelas. Seiring dengan meningkatnya suhu, maka 

rendemen yang dihasilkan juga semakin tinggi. Hal ini dibuktikan dengan 

rendemen terendah yaitu 21,81% terdapat pada suhu blanching 60oC dan lama 

waktu 2 menit sedangkan pada suhu 75oC dan lama waktu 6 menit menghasilkan 

rendemen tertinggi yaitu sebesar 28,35%.  

Gambar 4.7. Grafik 3D – Surface Suhu dan Lama Waktu Blanching pada Respon 

Rendemen 

 

4.5 Analisis Respon Tingkat kecerahan 

 

4.5.1 Evaluasi Model Respon Tingkat kecerahan  

Tabel 4.12 Data Sequential Model Sum of Squares Respon Tingkat Kecerahan 

Source Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Value p-Value 

Prob>F 

Information 

Mean vs 

Total 
57170.49 1 57170.49    

Linear vs 

Mean 
0.12 2 0.060 0.025 0.9750  

2FI vs 

Linear 
0.20 1 0.20 0.077 0.7873  

Quadratic 

vs 2FI 
21.10 2 10.55 29.85 0.0004 Suggested 

Cubic vs 

Quadratic 
0.27 2 0.13 0.31 0.7497 Aliased 

Residual 2.21 5 0.44    

Total 57194.39 13 4399.57    
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Pada Tabel 4.12 terlihat bahwa Quadratic merupakan model yang sesuai 

karena memiliki p value lebih kecil dari α 5% yaitu 0,0004 sehingga model 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap respon tingkat kecerahan 

dibandingkan model lain. Model Linear, 2FI dan Cubic tidak sesuai untuk 

digunakan karena memiliki p value yang lebih besar dari α sehingga tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kecerahan. Pemilihan 

model selanjutnya kemudian dianalisis menggunakan pertimbangan 

ketidaktepatan model (lack of fit test) yang disajikan pada Tabel 4.13 

 

Tabel 4.13 Data Lack of Fit Respon Tingkat kecerahan 

 
Source 

Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Value p-Value 

Prob>F 

Information 

Linear 21.82 6 3.64 7.42 0.0364  

2FI 21.61 5 4.32 8.82 0.0278  

Quadratic 0.51 3 0.17 0.35 0.7927 Suggested 

Cubic 0.24 1 0.24 0.50 0.5185 Aliased 

Pure 

Error 
1.96 4 0.49    

 

Uji lack of fit pada Tabel 4.13 memaparkan bahwa model Cubic memiliki 

p value lebih besar dari α 5% namun tidak sesuai karena ditolak oleh program 

akibat pengaruh dari setiap variabel yang tidak dapat dibedakan (Qiu et al., 

2014). Sehingga model yang terpilih adalah Quadratic dimana p value > α 5% 

yaitu 0,7927 dan disarankan oleh program (suggested). Artinya, ketidaktepatan 

model Quadratic terhadap tingkat kecerahan adalah tidak signifikan. Tahapan 

analisis selanjutnya adalah pemilihan model berdasarkan model summary 

statistics yang disajikan pada Tabel 4.14 

 

Tabel 4.14 Data Model Summary Statistics Respon Tingkat kecerahan  

Source Std. 
Dev. 

R-
Squared 

Adjusted 
R-
Squared 

Predicted 
R-Squared 

PRESS Information 

Linear 1.54 0.0051 -0.1939 -0.6967 40.55  

2FI 1.62 0.0135 -0.3153 -0.9667 47.00  

Quadratic 0.59 0.8965 0.8225 0.7188 6.72 Suggested 

Cubic 0.66 0.9077 0.7785 0.2157 18.74 Aliased 

 

Berdasarkan model summary statistics, model yang sesuai adalah yang 

memiliki nilai PRESS yang rendah, standar deviasi yang rendah dan nilai R2 yang 

tinggi. Quadratic merupakan model yang paling memenuhi persyaratan tersebut 
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karena memiliki nilai PRESS terendah yaitu 6,72, standar deviasi terendah yaitu 

0,59 dan nilai R2 yang tinggi yaitu 0,8965.Model Quadratic juga memiliki nilai 

Adj.R2 paling tinggi yaitu 0,8225. Hal ini menandakan bahwa faktor suhu dan 

lama waktu blanching berpengaruh terhadap respon tingkat kecerahan sebesar 

85,02%. 

 

4.5.2 Analisis Ragam (ANOVA) Respon Tingkat kecerahan  

 

Tabel 4.15 Data Analisis Ragam (ANOVA) Respon Tingkat kecerahan  

Source Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Value p-Value 
Prob > F 

Information 

Model 21.42 5 4.28 12.12 0.0024 significant 

X1-Suhu 
Blanching 

0.11 1 0.11 0.32 0.5865  

X2-Lama 
Waktu 
Blanching 

5.895E-

003 
1 

5.895E-

003 
0.017 0.9009  

X1 X2 0.20 1 0.20 0.57 0.4738  

X1
2
 2.01 1 2.01 5.69 0.0486  

X2
2 

20.40 1 20.40 57.72 0.0001  

Residual 2.47 7 0.35    

Lack of Fit 0.51 3 0.17 0.35 0.7927 
not 

significant 

Pure Error 1.96 4 0.49    

Cor Total 23.90 12     

Keterangan : 

Keterangan : 

Variabel X1 =Suhu Blanching   X1
 2
;  = Suhu Blanching kuadrat 

Variabel X2 =Lama Waktu Blanching   X2
2
   = Lama Waktu Blanching kuadrat 

X1 X2 = Faktor interaksi perkalian X1 dan X2 

 

Model yang disarankan yaitu Quadratic memiliki p value lebih kecil dari α 

5% yaitu 0,0024 dengan lack of fit lebih besar dari α 5% yaitu 0,7927. Quadratic 

merupakan model yang memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat 

kecerahan dan memiliki ketidaktepatan model yang tidak signifikan dibandingkan 

model lain. Model tersebut juga memiliki nilai adequate precision yang lebih dari 

4 yaitu 8,575 sehingga merupakan model yang memadai untuk digunakan. 

Namun, berdasarkan p value > α 5% yang dimiliki variabel suhu (X1) dan lama 

waktu blanching (X2), keduanya tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

tingkat kecerahan. Setiap kenaikan atau penurunan suhu serta lama waktu 

blanching pada Tabel 4.3, tidak selalu diikuti oleh kenaikan atau penurunan 
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tingkat kecerahan. Hal ini sesuai dengan penelitian Perdana dan Muchsiri (2014) 

pada tepung bekatul dimana lama waktu blanching tidak berpengaruh secara 

nyata terhadap tingkat kecerahan.  

Namun tetap, blanching pada titik tengah yaitu suhu 75oC selama 6 menit 

yang menghasilkan tingkat kecerahan tertinggi 68,50 telah menghambat reaksi 

pencoklatan karena berdasarkan penelitian Perdana dan Muchsiri (2014) 5 menit 

merupakan waktu blanching minimal untuk menginaktivasi enzim terutama 

golongan enzim fenolase yang menyebabkan browning enzimatis selama proses 

pengeringan. Suhu 75oC juga merupakan suhu diatas suhu 65oC, yaitu suhu 

minimal untuk inaktivasi enzim polifenol oksidase (PPO) penyebab reaksi 

pencoklatan (Okwu dan Ndu, 2006). Penggunaan suhu dan lama waktu yang 

lebih tinggi dari literatur (berdasarkan titik tengah yaitu suhu 75oC dan lama 

waktu 6 menit) ini sesuai dengan pernyataan Asgar dan Musaddad (2006) 

dimana enzim PPO memiliki kemampuan untuk reaktivasi setelah blanching 

(nyata setelah 24 jam), sehingga sebaiknya blanching dilakukan pada suhu yang 

lebih tinggi atau waktu yang lebih lama dari kondisi penetapan inaktivasi enzim 

PPO (berdasarkan suhu dan lama waktu blanching). 

Variabel yang memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat 

kecerahan adalah suhu blanching kuadrat (X1
2) dan lama waktu blanching 

kuadrat (X2
2) karena memiliki p value > α 5% yaitu (0,0486 dan 0,0001). Hal ini 

terjadi diduga karena pada awalnya setiap faktor menimbulkan pengaruh yang 

tidak nyata namun saat dimaksimalkan nilainya (secara kuadrat) menimbulkan 

respon yang signifikan. Sedangkan faktor interaksi perkalian X1X2 tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap respon tingkat kecerahan karena 

memiliki p value yang lebih besar dari α 5%. Persamaan response surface 

methodology untuk optimasi suhu dan lama waktu blanching terhadap respon 

tingkat kecerahan adalah sebagai berikut:  

Y = 67.7 + -0.119822 X1 + -0.0271447 X2 + -0.225  X1 X2 + -0.5375 X1
2 

+ -1.7125 X2
2
 

Keterangan: Y= Respon Tingkat Kecerahan ; X1 = Suhu Blanching (
o
C) ; X2 = Lama 

Waktu Blanching (menit) 

Persamaan kuadratik diatas digunakan untuk memprediksi respon (dalam 

hal ini adalah tingkat kecerahan) dari berbagai taraf faktor atau variabel (dalam 

penelitian ini berupa suhu dan lama waktu blanching) (Faridah dkk, 2012). Nilai 

67,7 merupakan intersep dengan nilai yang tetap, yaitu nilai rata-rata pada 

respon tingkat kecerahan apabila nilai pada faktor suhu dan lama waktu 

blanching (X1 dan X2) bernilai 0. Hal ini berarti, tanpa melakukan proses 
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blanching menggunakan suhu dan lama waktu tertentu, tingkat kecerahan yang 

terukur pada tepung gembili menurut persamaan kuadratik diatas adalah 67,7. 

Persamaan tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat kecerahan dipengaruhi 

secara nyata oleh komponen suhu (X1) dan lama waktu blanching (X2), karena 

kedua koefisien bernilai negatif. Hal ini tidaklah sesuai dengan data yang 

ditampilkan pada ANOVA, dimana faktor suhu dan lama waktu blanching tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap respon tingkat kecerahan, 

karena p value < α 5% yaitu 0,5865 dan 0,9009.  

Berdasarkan persamaan diatas juga, faktor interaksi perkalian X1X2 tidak 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap tingkat kecerahan karena memiliki 

koefisien bernilai positif, yang sesuai dengan data ANOVA dimana p value yang 

didapat tidak lebih kecil dari α 5%. Sedangkan pada X1
2 (suhu blanching kuadrat) 

serta X2
2 (lama waktu blanching kuadrat) memiliki pengaruh yang nyata 

rendemen karena memiliki koefisien yang negatif. Hal ini sesuai dengan data 

pada ANOVA dimana p value yang didapat lebih kecil dari α 5% yaitu 0,0486 

untuk X1
2 dan 0,0001 untuk X2

2.  

4.5.3 Pengaruh Suhu dan Lama Waktu Blanching pada Respon Tingkat 

Kecerahan 

Grafik pada Gambar 4.8 mengindikasikan bahwa korelasi antara variabel 

atau faktor (pada penelitian ini berupa suhu dan lama waktu blanching) adalah 

linier, karena titik (x1, y1) pada diagram tebar (scatter diagram) mengelompok di 

sekitar garis lurus (Surrianingsih, 2017). Kumari et al., 2008 juga menyatakan 

bahwa grafik normal plot of residuals menunjukkan hubungan antara nilai aktual 

dan nilai prediksi, yang apabila mendekati garis kenormalan maka menunjukkan 

data respon menyebar normal. Sehingga pada Gambar 4.8 dapat terlihat bahwa 

data respon tingkat kecerahan menyebar normal. Hal ini berarti bahwa hasil 

aktual akan mendekati hasil yang diprediksi oleh software Design Expert 10.0.1. 
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Gambar 4.8. Grafik Normal Plot Of Residuals pada Respon Tingkat 

Kecerahan 

Gambar 4.9 merupakan grafik kontur dua dimensi yang menggambarkan 

pengaruh variabel atau faktor berupa suhu dan lama waktu blanching terhadap 

respon tingkat kecerahan melalui gradiasi warna yang terbentuk. Tingkat 

kecerahan ditunjukkan melalui warna-warna yang berbeda pada grafik kontur 

dimana area bewarna biru menunjukkan tingkat kecerahan terendah yaitu 65,50 

hingga area menuju warna merah yang menunjukkan tingkat kecerahan dengan 

nilai tertinggi yaitu 67,50%. 

 

 

Gambar 4.9 Grafik Kontur Suhu dan Lama Waktu  Blanching Pada Respon Tingkat 

kecerahan 
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 Grafik permukaan 3D pada Gambar 4.10 menampilkan hubungan dari 

interaksi faktor secara lebih jelas. Tingkat kecerahan terendah yaitu 65,80 

terdapat pada suhu blanching 60oC dan lama waktu 2 menit berada di area 

bawah dengan desirability rendah. Sedangkan pada suhu 75o C selama 6 menit 

yang menghasilkan tingkat kecerahan tertinggi 68,50 berada pada area atas 

yang menunjukkan nilai desirability tinggi.  

 

 

 Gambar 4.10 Grafik 3D – Surface Suhu dan Lama Waktu Blanching Pada Respon 

Tingkat kecerahan 

 

4.6 Penentuan Kondisi Optimum Blanching terhadap Respon Kadar 

Karbohidrat Larut Air, Rendemen, dan Tingkat kecerahan 

 

Proses optimasi dilakukan untuk memperoleh setting taraf faktor 

percobaan yang memiliki respon optimal (Winarni dan Supartini, 2015). Sehingga 

dalam penelitian ini, proses optimasi dilakukan untuk mendapatkan taraf suhu 

dan lama waktu blanching yang menghasilkan respon kadar karbohidrat larut air, 

rendemen dan tingkat kecerahan terbaik. Mulywanti dkk (2016) menyatakan 

dalam proses optimasi, dilakukan pembobotan untuk setiap variabel dan respon. 

Software Design Expert sendiri memiliki lima tingkatan taraf kepentingan mulai 

dari 1 (+) hingga 5 (+++++) yang dapat diatur maupun dibiarkan (Stat-Ease, 

2016). Pembobotan untuk setiap variabel dan respon disajikan pada Tabel 4.16. 
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Tabel 4.16 Batasan Variabel terhadap Respon Optimum Blanching  

Name Goal Lower 
Limit 

Upper 
Limit 

Lower 
Weight 

Upper 
Weight 

Importance 

Suhu 
Blanching 

In range 60 90 1 1 3 

Lama 
Waktu 
Blanching 

In range 2 10 1 1 3 

Kadar KH 
larut air 

Maximize 2.72 13.07 1 1 3 

Rendemen Maximize 20.27 28.35 1 1 3 
Tingkat 
Kecerahan 

In range 64 68.5 1 1 3 

 

Pada Tabel 4.16 menjelaskan bahwa setiap variabel berupa suhu dan 

lama waktu blanching  serta respon berupa kadar karbohidrat larut air, rendemen 

dan tingkat kecerahan memiliki kepentingan bernilai 3 (+++) atau medium 

dengan nilai weight 1 sehingga memberikan penekanan atau penegasan yang 

lebih terhadap goal (Stat-Ease, 2016). Respon kadar karbohidrat larut air dan 

rendemen ditargetkan menghasilkan goal maximize sedangkan respon tingkat 

kecerahan menghasilkan goal in range. Hal ini dikarenakan produk akhir pada 

penelitian berupa tepung gembili diharapkan menghasilkan kadar karbohidrat 

larut air dan rendemen tertinggi berdasarkan suhu dan lama waktu blanching 

yang optimal. Batas bawah hingga batas atas untuk karbohidrat larut air dan 

rendemen berturut-turut adalah sebesar 2,72-13,07 dan 20,27-28,35. Sedangkan 

untuk tingkat kecerahan ditargetkan menghasilkan goal in range dengan batas 

bawah 64 hingga batas atas 68,5. Hal ini dikarenakan nilai rata-rata dari tingkat 

kecerahan tepung gembili yang terukur dari ke-13 kombinasi perlakuan cukup 

bagus dan tinggi. Setelah menetapkan kriteria optimasi, kemudian program akan 

memberi solusi kondisi blanching yang optimum pada tepung gembili seperti 

yang dipaparkan pada Gambar 4.11 
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Gambar 4.11. Solusi Kondisi Optimum Blanching 

 

Gambar 4.11 menunjukkan solusi kondisi optimum blanching yang 

diberikan program yaitu dengan suhu blanching 79,4o C dengan lama waktu 5,92 

menit. Suhu dan lama waktu blanching tidak berada pada titik tengah yaitu suhu 

75oC dan lama waktu 6 menit karena tidak diperoleh kondisi optimum yang dapat 

menghasilkan respon terbaik secara kadar karbohidrat larut air, rendemen dan 

tingkat kecerahan. Pada kondisi optimum tersebut program memprediksi kadar 

karbohidrat larut air yang dihasilkan sebesar 11,92% dengan rendemen sebesar 

26,25 dan tingkat kecerahan yang terukur 67,62 dengan nilai desirability 0,812. 

Desirability sendiri merupakan nilai fungsi yang menggambarkan kemampuan 

program dalam memenuhi keinginan berdasarkan kriteria yang ditetapkan pada 

produk akhir. Apabila nilai desirability semakin mendekati 1 maka menunjukkan 

kemampuan program akan menghasilkan produk yang diinginkan semakin 

sempurna (Ramadhani dkk, 2017). Mulyawanti dkk (2016) juga menambahkan 

bahwa desirability memberikan gambaram pada kondisi optimum (dalam hal ini 

adalah blanching) dapat seberapa besar menghasilkan produk yang memiliki 

karakteristik sesuai target optimasi. Sehingga dapat diketahui bahwa pada solusi 

kondisi blanching yang optimum akan dapat menghasilkan tepung gembili 

karakteristik terbaik sebesar 81,2%. 

 

4.7 Verifikasi Kondisi Optimum  

Verifikasi dilakukan untuk membuktikan bahwa solusi kondisi optimum 

yang diberikan software Design Expert dapat menghasilkan respon yang sesuai 
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dengan yang disarankan. Tahap verifikasi dilakukan dengan membandingkan 

nilai respon yang aktual dengan prediksi respon yang dihasilkan (Mulyawanti 

dkk, 2016). Hasil verifikasi berdasarkan kondisi optimum dapat dilihat pada Tabel 

4.17. 

Tabel 4.17 Data Perbandingan Hasil Verifikasi dengan Prediksi 

 Suhu 
Blanching 

Lama 
Waktu 

Blanching 

KH Larut 
Air (%) 

Rendemen 
(%) 

Tingkat 
Kecerahan 

(L) 

Prediksi 79,46 5,92 11,92 26,25 67,61 

Verifikasi 79,46 5,92 9,40 25,78 66,7 

95% PI Low - - 8,14 23,16 66,16 

95% PI 
High 

- - 15,68 28,74 69,24 

Tingkat Ketepatan (%) 78,85 98,20 98,65 

  Selisih (%) 21,15 1,8 1,35 

Keterangan :  1. 95% PI low : Batas bawah prediksi interval 95% 
          2. 95% PI high : Batas atas prediksi interval 95% 
          3. Tingkat ketepatan dihitung berdasarkan nilai verifikasi/prediksi x 100% 
          4. Selisih dihitung berdasarkan 100 dikurangi nilai tingkat ketepatan 

 

Berdasarkan hasil penelitian untuk verifikasi pada Tabel 4.17 didapatkan 

kadar karbohidrat larut air sebesar 9,40%. Jika dibandingkan dengan hasil 

prediksi yang diberikan program sebesar 11,92% maka terdapat selisih sebesar 

21,15%. Namun walaupun begitu, kadar karbohidrat larut air verifikasi yang 

terukur tetap termasuk dalam kisaran 95% PI low dan 95% PI high. Hal ini berarti 

bahwa kondisi proses (dalam penelitian ini berupa suhu dan lama waktu 

blanching) untuk memperoleh respon (dalam hal ini kadar karbohidrat larut air) 

yang maksimum cukup konsisten (Noordin et al., 2004). Berdasarkan nilai 

rendemen yang diprediksi oleh program sebesar 26,25% sedangkan rendemen 

yang dihasilkan tepung hasil verifikasi sebesar 25,78%. Kedua nilai tersebut 

memiliki selisih 1,8% yang berarti memiliki nilai lebih kecil dibandingkan α 5%. 

Perbedaan yang tidak melebihi α 5% dapat dikatakan tidak signifikan sehingga 

nilai verifikasi respon rendemen yang dihasilkan dapat diterima. Selain itu, nilai 

verifikasi sebesar 25,78% termasuk dalam kisaran 95% PI low dan 95% PI high 

sehingga kondisi proses suhu dan lama waktu blanching untuk memperoleh 

rendemen yang maksimum dapat dikatakan cukup konsisten.  

Selanjutnya adalah tingkat kecerahan dimana program memprediksi 

67,61 sedangkan yang terukur pada tepung hasil verifikasi sebesar 66,7. Selisih 

yang ada dari kedua nilai sebesar 1,35% atau tidak lebih besar dari nilai α 
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sehingga nilai verifikasi respon tingkat kecerahan dapat diterima. Nilai verifikasi 

tingkat kecerahan pada tepung juga termasuk dalam kisaran 95% PI low dan 

95% PI high sehingga kondisi proses dalam mendapatkan tingkat kecerahan 

cukup konsisten. Berdasarkan data pada Tabel 4.17 dapat dikatakan bahwa 

penelitian memiliki nilai verifikasi  dan prediksi yang cukup bagus jika dilihat dari 

selisih maupun tingkat ketepatan dan nilai verifikasi yang termasuk dalam 

kisaran 95% PI low dan 95% PI high sehingga keputusan kondisi optimum 

berdasarkan metode Response Surface Methodology ini telah sesuai. 

 

4.8 Karakterisasi Tepung Gembili Perlakuan Terbaik  

Tepung gembili perlakuan terbaik yang dihasilkan kemudian 

dikarakterisasi berdasarkan sifat fisik atau secara visual berdasarkan tingkat 

kecerahan serta sifat kimia dengan menggunakan parameter rendemen, kadar 

karbohidrat larut air, kadar air, kadar abu, kadar amilosa dan kadar pati. Hasil 

karakterisasi tepung gembili perlakuan terbaik disajikan pada Tabel 4.18. 

 

Tabel 4.18 Hasil Karakterisasi Tepung Gembili Perlakuan Terbaik 

Parameter Tepung Gembili 
Hasil Optimasi 

Tepung Gembili 
Kontrol 

P-Value (Paired T-
Test) 

Rendemen (%) 25,78 ± 0,99 21,92 ± 0,11 0,017* 
Kadar air (%) 6,97 ± 0,50 9,39 ± 0,14 0,011* 

Kadar abu (%) 2,27 ± 0,19 t.a. t.a. 
Kadar amilosa (%) 10,92 ± 0,28 t.a. t.a. 

Kadar pati (%) 41,23 ± 0,36 t.a. t.a. 

Kadar KH larut air (%) 9,40 ± 0,65 7,76 ± 0,30 0,032* 

Tingkat kecerahan 66,7 ± 0,40 64,7 ± 0,20 0,005* 

Keterangan: 1. Setiap data merupakan rata-rata dari 3 ulangan 

            2. Nilai di belakang simbol ± merupakan standar deviasi  

3. Simbol (*) menyatakan bahwa karakterisasi tepung gembili optimasi 

berbeda signifikan terhadap tepung gembili kontrol (tidak diblanching) 

  t.a = tidak dianalisis 

 

Secara visual, tepung gembili terbaik dilakukan karakterisasi secara fisik 

melalui pengukuran tingkat kecerahan (L). Tingkat kecerahan diukur karena 

merupakan salah satu parameter dari warna, yang merupakan salah satu atribut 

dari penampakan suatu produk yang dapat menentukan tingkat kesukaan 

penerimaan konsumen terhadap keseluruhan produk (Meilgaard et al., 2007). 

Hasbullah dan Umayati (2017) menyatakan bahwa derajat atau tingkat 
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kecerahan (L) yang menunjukkan intensitas kecerahan gelap terang warna 

tepung dimana jika semakin tinggi nilainya maka derajat kecerahan tepung juga 

akan semakin tinggi. Berdasarkan warna, tepung gembili hasil optimasi telah 

memenuhi persyaratan SNI tepung terigu oleh BSN (2009) yaitu putih khas 

terigu. Jika diukur berdasarkan tingkat kecerahan tepung gembili hasil optimasi 

(66,7) bernilai lebih besar dibandingkan tepung gembili kontrol (64,7) dimana 

berbeda signifikan secara uji T (karena p value<0,05). Apabila dibandingkan 

dengan tepung umbi lain, tepung gembili hasil optimasi memiliki tingkat 

kecerahan yang lebih tinggi dibandingkn tepung umbi suweg (58,78) (Hasbullah 

dan Umayati, 2017) namun lebih rendah dibandingkan dengan tepung umbi 

longki (Xanthosoma sp) dengan tingkat kecerahan 84,06 (Lintang dkk, 2016). 

Perbedaan tingkat kecerahan umbi ini disebabkan oleh perbedaan varietas dan 

jenis umbi sehingga memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda pula (Lintang dkk, 

2016). Hasbullah dan Umayati (2017) juga menambahkan bahwa semakin halus 

partikel tepung juga akan mempengaruhi derajat kecerahan warna menjadi 

semakin tinggi. 

Selain mengkarakterisasi secara fisik, tepung gembili terbaik juga 

dilakukan karakterisasi secara kimia. Karakteristik pertama adalah rendemen, 

dimana menurut Richana dan Sunarti (2004), gembili sangat berpotensial untuk 

dikembangkan menjadi tepung karena memiliki rendemen tepung umbi tertinggi 

dibandingkan ganyong, suweg dan ubikayu. Rendemen ini diukur untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan proses produksi tepung. Semakin tinggi 

keberhasilan proses produksi maka semakin besar rendemen tepung yang 

dihasilkan (Rhofita, 2016) karena secara kuantitas, berat atau volume tepung 

yang terukur tinggi. Sehingga, tepung gembili hasil optimasi diharapkan memiliki 

rendemen yang tinggi agar menunjukkan kuantitas tepung yang baik. Rendemen 

yang terukur pada tepung gembili optimasi sebesar 25,78%, lebih besar 

dibandingkan literatur yaitu 24,28% (Richana dan Sunarti, 2004) dan jika 

dibandingkan tepung gembili kontrol (21,92%) berbeda signifikan secara uji T 

(karena p value<0,05). Rendemen tepung gembili hasil optimasi ini lebih tinggi 

dibandingkan rendemen tepung lain pada penelitian Richana dan Sunarti (2004) 

seperti ganyong (11,43%), suweg (18,42%) dan ubikelapa (23,93%) sehingga 

dapat dikatakan bahwa secara kuantitas, tepung gembili lebih baik dibandingkan 

tepung umbi lainnya.  
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Hasbullah dan Umiyati (2017) menyatakan bahwa kadar air merupakan 

salah satu parameter yang penting pada tepung, karena risiko kerusakan tepung 

akan meningkat seiring dengan tingginya kadar air. Kadar air yang terukur pada 

bahan baku gembili sebesar 72,35% kemudian menurun saat dijadikan tepung 

menjadi 6,97%. Sesuai dengan pernyataan Karyadi dkk (2012), dimana salah 

satu bentuk penanganan dalam pembuatan tepung adalah pengeringan, yaitu 

usaha untuk mengurangi kadar air pada bahan. Proses pre-treatment yang 

dilakukan berupa blanching juga turut mempengaruhi kadar air pada bahan 

karena dapat melunakkan pori-pori bahan yang mempermudah proses 

pengeringan (Asgar & Musadda, 2006). Hal ini dibuktikan dengan dengan 

adanya perbedaan signifikan secara uji T terhadap kadar air yang lebih tinggi 

pada tepung gembili kontrol yaitu 9,39%. Jika dibandingkan dengan literatur, 

kadar air tepung gembili hasil optimasi tetap lebih rendah namun tidak berbeda 

nyata dengan kadar air tepung literatur (6,44%) (Richana dan Sunarti, 2004). 

Berdasarkan kadar air yang terukur, tepung hasil penelitian menurut Afidin dkk 

(2014) adalah tepung yang baik karena memiliki kadar air tidak lebih dari 14%, 

sehingga tidak lebih mudah mengalami kerusakan mikrobiologis yang 

memperpendek umur simpan. Kadar air yang terukur pada tepung gembili hasil 

optimasi juga telah memenuhi persyaratan SNI tepung terigu oleh BSN (2009) 

karena tidak melebihi batas maksimal kadar air yaitu 14,5%. 

Kadar abu diukur untuk menunjukkan kandungan mineral yang terdapat 

dalam tepung gembili perlakuan terbaik. Kadar abu pada gembili yang terukur 

sebesar 0,55% kemudian meningkat saat dijadikan produk tepung gembili 

menjadi 2,27%. Jika dibandingkan dengan literatur maka terjadi penurunan kadar 

abu yang tidak signifikan pada hasil penelitian (dari 2,87% menjadi 2,27%). 

Namun penurunan nilai kadar abu pada tepung gembili perlakuan terbaik 

dibandingkan literatur ini tentunya sangat diharapkan, karena menurut 

Ardiansyah dkk (2014), semakin rendah kadar abu yang terkandung pada tepung 

maka akan semakin baik mutu suatu tepung. Namun kadar abu terukur pada 

tepung gembili terbaik belum memenuhi standar SNI tepung terigu oleh BSN 

(2009) dengan nilai maksimal 0,70%. Hal ini dapat disebabkan karena kadar 

mineral pada gandum yang merupakan bahan baku terigu berbeda dengan kadar 

mineral umbi (Lintang dkk, 2016). Selain itu, Perdana dan Muchsiri (2014) juga 

menyatakan bahwa blanching yang berperan dalam menginaktivasi enzim pada 

suatu bahan dapat mempengaruhi kadar abu pada tepung yang dihasilkan. 



 

56 
 

Semakin lama waktu blanching maka akan menyebabkan kerusakan enzim yang 

lebih banyak. Enzim berasal dari protein, sehingga banyaknya protein yang rusak 

menyebabkan mineral seperti fosfor (P) belerang/sulfur (S), besi (Fe), yang juga 

berasal dari protein lebih banyak terakumulasi di dalam bahan. Keadaan ini akan 

menaikan kadar abu, seperti pada penelitian Perdana dan Muchsiri (2014) 

terhadap tepung bekatul. 

Pada kadar karbohidrat larut air tepung gembili, dilakukan analisa atau 

pengukuran mengingat bahan baku gembili sendiri menurut Richana dan Sunarti 

(2004) mengandung komponen karbohidrat larut air seperti inulin yang tinggi dan 

memiliki senyawa bioaktif lain seperti PLA (Prabowo dkk, 2014). Kadar 

karbohidrat larut air yang terukur pada tepung gembili hasil optimasi sebesar 

9,40% sedangkan tepung gembili kontrol sebesar 7,76%. Jika diuji secara uji T 

maka terdapat perbedaan signifikan antara tepung gembili kontrol dengan tepung 

gembili optimasi karena p value yang dihasilkan kurang dari 0,05 yaitu 0,032. 

Selanjutnya adalah kadar pati, dimana pada penelitian ini diukur karena menurut 

Hasbunallah dan Umiyati (2017), kadar pati juga merupakan salah satu 

parameter mutu produk tepung untuk kebutuhan pangan dan non pangan. Hasil 

analisa kadar pati gembili yang terukur adalah 23,73 kemudian terjadi 

peningkatan menjadi 41,23 saat dilakukan penepungan. Jika dibandingkan 

dengan literatur, kadar pati hasil penelitian telah sesuai karena termasuk dalam 

range 39,36-52,25%. Pada kadar amilosa yang terukur pada tepung sebesar 

10,92%, sesuai dengan hasil penelitian Prabowo dkk (2014) yaitu 6,01-11,90%. 

Kadar amilosa tepung gembili hasil optimasi ini lebih besar dibandingkan tepung 

ganyong (7,50%) dan tepung suweg (7,57%) namun lebih kecil dibandingkan 

tepung ubi kelapa (12,14%) (Richana dan Sunarti, 2004). Namun kadar amilosa 

tepung gembili hasil optimasi termasuk rendah, sehingga akan membuat tepung 

menjadi bersifat lengket (Winarno, 2004). 

Berdasarkan karakteristik kimia dan fisik tepung gembili hasil optimasi, 

tepung gembili ini merupakan tepung yang baik berdasarkan kadar air karena 

sesuai standar SNI yaitu tidak mencapai 14% sehingga kerusakan terminimalisir 

dan memiliki kuantitas yang besar berdasarkan tingginya rendemen yaitu 

25,78%. Berdasarkan respon karbohidat larut air pada gembili hasil optimasi 

yaitu sebesar 9,40% juga menandakan bahwa pemanfaatan tepung gembili ini 

dapat memberi manfaat bagi kesehatan karena karbohidrat larut air sendiri 

tersusun atas senyawa bioaktif seperti inulin dan polisakarida larut air (Prabowo 
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dkk, 2014). Tingkat kecerahan yang terukur pada tepung gembili hasil optimasi 

sebesar 66,7 memiliki perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan 

tepung gembili kontrol sehingga blanching yang dilakukan memberikan pengaruh 

baik terhadap kualitas tepung. Selain itu, blanching yang dilakukan pada tepung 

gembili hasil optimasi ini juga memberikan pengaruh yang signifikan secara uji T 

terhadap kadar air, kadar karbohidrat larut air dan rendemen apabila 

dibandingkan dengan tepung gembili kontrol. 

Berdasarkan hasil karakterisasi kimia lainnya, kadar abu pada tepung 

gembili bernilai lebih kecil dibandingkan dengan literatur yaitu sebesar 2,27 

sehingga kualitas tepung gembili hasil optimasi berdasarkan kadar abu dapat 

dikatakan lebih baik dibandingkan dengan tepung gembili literatur. Berdasarkan 

kandungan pati yang tinggi yaitu 41,23% menjadikan tepung gembili hasil 

optimasi memiliki kriteria mutu yang baik sebagai bahan pangan (Richana dan 

Sunarti, 2004) dan dapat dimanfaatkan sebagai tepung umbi ataupun tepung 

komposit dalam mensubstitusi tepung terigu. Berdasarkan kadar amilosa tepung 

gembili hasil optimasi yang termasuk rendah yaitu 10,92% akan membuat tepung 

menjadi bersifat lengket (Winarno, 2004) sehingga, tepung gembili hasil optimasi 

sebaiknya dijadikan tepung komposit agar dapat lebih termanfaatkan secara 

optimal. Pemanfaatan tepung gembili sebagai tepung komposit sendiri telah 

dilakukan dalam beberapa penelitian seperti pembuatan cookies pada penelitian 

Prameswari dkk (2013), pembuatan roti tawar pada penelitian Kuncara (2011) 

dan pembuatan filler nugget ikan tongkol pada penelitian Pratiwi dkk (2016). 
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BAB V PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Analisa proses optimasi blanching pada tepung gembili yang 

menggunakan Response Surface Methodology mendapatkan model yang 

disarankan berupa quadratic untuk setiap respon. Persamaan yang 

diperoleh untuk respon kadar  karbohidrat larut air adalah Y= -80.7698 + 

2.15037 X1 + 2.99258 X2 + -0.000958333 X1 X2 + -0.0138433 X1
2 + -

0.229203 X2
2 ; untuk respon rendemen adalah Y = -27.4934 + 1.21406 X1 

+ 1.50796 X2 + -0.00875 X1 X2 + -0.00708611 X1
2 + -0.0794922 X2

2 ; dan 

untuk respon tingkat kecerahan adalah Y = 67.7 + -0.119822 X1 + -

0.0271447 X2 + -0.225  X1 X2 + -0.5375 X1
2 + -1.7125 X2

2 

2. Berdasarkan proses optimasi yang telah dilakukan didapatkan kondisi 

blanching yang optimum yaitu dengan menggunakan suhu 79,4o C dan 

lama waktu 5,92 menit. Kondisi blanching yang optimum tersebut 

menghasilkan karakteristik tepung gembili terbaik yang memiliki kadar 

karbohidrat larut air sebesar 9,40%, rendemen sebesar 25,78% dan 

tingkat kecerahan sebesar 66,7. 

3. Karakterisasi tepung gembili perlakuan blanching terbaik memberikan 

pengaruh signifikan secara uji T berdasarkan respon kadar karbohidrat 

larut air, rendemen dan tingkat kecerahan serta kadar air jika 

dibandingkan dengan tepung gembili kontrol serta memiliki nilai yang 

lebih baik atau berada pada range jika dibandingkan dengan literatur 

berdasarkan kadar abu, kadar pati dan kadar amilosa, sehingga dapat 

dikatakan bahwa perlakuan blanching yang optimum dapat menghasilkan 

karakteristik fisik dan kimia tepung gembili yang baik.  

5.2 Saran 

1. Sebaiknya dilakukan karakterisasi lebih lanjut terhadap tepung gembili 

blanching untuk mengetahui lebih lanjut potensi dari tepung gembili  

2. Perlu dilakukan pemanfaatan lebih lanjut pada tepung gembili khususnya 

kandungan karbohidrat larut air seperti inulin dan PLA serta analisa 

kelayakan pasar produk tepung gembili 
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