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ABSTRAIK

Limbah dai Wgolalun brem hingga saat ini belum dinunfaatkan ecara makimaL
Limbah brem nosih mengandung pak dtn serat. Kefun vnyawa terxbut berguna dalam

pengolalun dodol. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajai perumbahan limbah bren dan

mentega dalam petgolalun dodol. Penelitian dilaful,tn flEnggunak*n metode ekpeimental
dmgan dua fiktor yaitu yoprsi limbah brem : teryng ketan (50:150 ; 700;700 dan 125:75)
dan jumlahnentega (5 %,70% fun 75 %) yang disusun xcaralaktorial dan tliulang tiga kali.
Dodol limMt brem yong tlihasilkan dianuti Ektur, ladar ab, total asm, gula reduki dan

orgnro@tik (ras, aroma dmt unnu). Hasil penelitian mmunjul&an Mun prcPorci teryns
l<etan datgan limMr brnt membeiktn pengaruh yang sangat nyata terhadap total asam dan

tekstur. PnumWun ntenEga memberikan Wgaruh yang sangat nyata pada kadar ab,
tektur, total asatn *rta oryanolephkuxnu, Etapi tidakberrygaruh nyatn pada organoleVtik
fasa.

Knta Kunci; Dotlol, Limhh, Brem, Mmtega

ABSTRACT

The uaste from gocessing brem is not lully utilized until nou, Brcm waste still cuntains
starch aadfber Both compou.ntb nre uxfulinproessinglunkheatl (tlotlol). Tkis research aims
to study tlu addition of unste yoessing brenr arul butter in lunkhead. The study was
contlucled by erperimental methde uith two factors : the prcWrtion of waste brem : sticky ice
four (50:750, 1.00:1.00, '125:75) and the ammnt of butter (5%, 10% and 75%). The research

made by factniaL and tfuee of replications. From lunkheail poduce d from Brernwaste is then
detemined tIE tctture, nousture content, total acid, reducing svgar and organoleptic (taste,

arornaand alor), The rc It shouErl that tIE yoportion of glutinouis rie four and brcm waste
has efect on total acid antl Erture TIu addition ofbutter afect on water contmt, ttrture, total
acid, rnd orgrnobptic of colm, but no signifcant afect onflaoor.

KevWords: bnkhead, Waste, Brem, Butter
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PENDAHTJLUAN

Brem merupakan makanan
tradisional masyarakat Indonesia,
berupa hasil fermentasi tape ketan yang
memiliki rasa dan aroma khas (Anonim,
1985). Brem banyak di produksi di Jawa
Tinur dan Jawa Tengah. Di Jawa Timur,
sentra pengolahan brem terdapat di
Madiun (Susanto dan Saneto, 194).

Proses pembuatan brem padat ada
berbagai macam atau cara. Tetapi pada
prinsipnya proses brsebut dibagi dalam
beberapa tahap, yaitu beras ketan dicuci
dan dikukus, kemudian diberi ragi dan
difernrentasi sehingga diperoleh tape
ketan. Selanjutnya tape dipres sehingga
diperoleh sari tape kemudian dimasak
dan dikeringkan sehingga dihasilkan
brem.

Anpas sisa dari pengepresan tape
ketan m€rupakan limbah dari pengolafun
bresr. Menurut Winamo (1993), limbah
brem tersebut belum dimanlaatlan
secara optimd. Dalam pengolahan brem
akan diperoleh sari tape (cairan tape)

sebanyak 75 % dati berat tape,
Sedangkan limbah atau ampasnya
sebesar 25 %.

Hingga saat ini, limbah brem
tersebut masih diman:ha&an sebagai
makarnn temak. Tetapi sebagian besar
masih dibuang begitu mja sehingga bisa
srenimbulkan masalah pada lingkungan
yaitu menimbulkan bau busuk.
Menurut Suntoyo (1990) dalam UlIa
(19%), limbah b'rem masih mengandung
pati dan gula. Kedua senyawa ters€but
merupakan komponen utama dalam
proses pengolahan dodol. Dengan
demikian, limbah brem sangat potensi
untr,rk diolah menjadi dodol.

1(n

Menurut Haliza (1992), dodol
Qerung) adalah makanan yang diproses
dari tepung ketan, santan kelapa, gula
pasi, gula merah dan garam. Tepung
ketan mempunyai kandungan pati
cukup tinggi yang s€bagian besar berupa
amilopekfin. Amilopektin merupakan jenis
pati yang memilki struktur rantai
bercabang, sehingga jika dimasak akan
menpunyai Ekstur yang lengket dan
kenyal.

Tetapi jumlah pati dalam limbah
brem sudah berkurang karena telah
mengalami proses pengepresan. Oleh
karena itu, untuk diproses menjadi
dodol, limbah brem perlu ditambahkan
bpung ketan sehingga dihasilkan dodol
dengan kualitas yang baik. Disamping
itu, kualitas dodol juga dipengaruhi oleh
bksturnya. Tekstur dodol dipengaruhi
oleh adanya lemak di dalamnya. Oleh
karma itu, perlu dilakukan penelitian
untuk mengetahui penambahan tepung
ketan dan lemak (mentega) dalam
pengolahan dodol dari limbah brem.

BAHANDANME-TODE

Bahan
Penelitian ini merrggunakan bahan

antara lain ketan putih (untuk membuat
tape ketan kecrudian dianbil ampasnya),
gula merah, menbga dan tepung ketan
putih.

Metode Penelitian
Penelitian ini rrenggunakan metode

eksperinental dengan dua faktor. Faktor
pertama adalah proporsi limbah brem
dengan tepung ketan putih yang terdiri
dari 3 level antara lain : (1 ) Limbah brem
50 g dengan tepung ketan 150 g (2 ) Limbah
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brem 100 g dengan tePung ketan 100 g

dan (3 ) Limbah brem 125 g dengan

tepung ketan 75 g.

Sedangkan Faltor kedua adalah

penarnbahan menbga yang brdiri dari 3

level antara lain : (1 ) 5%, (2) '107., (3)

15%. Kedua faktor disusun secara

faktorial dan diulang 3 kali. Rancangan

yang digunakan adalah Rancangan

Acal Kelompok

Cara mendapatkan linbah brem
Limbah brem yang digunakan

dalam penelitian ini didapat dengan

cara yang sama dengan Proses Yang
dilalulan di pabrik brem Kondang Sari,

Caruban, Madiun. Ketan putih dibuat
meniadi tape. Fermentasi pembuatan
tape dilalukan selana 7 hari. Tape ketan

dipres sehingga diperoleh sari tape dan
limbah ke1. Selanjutnya limbah ke1
ditambah dengan air sebanyak 50% dari
berat limbah kemudian dipres lagi'
Limbah yang kedua ini yang digunakan
sebagai bahan pembuatan dodol.

Pembuatan dodol limbah brem
Limbah brem yang telah diperoleh

selaniutnya dilakukan penghancuran
dengan menggunakan blender
tujuannya agar diperoleh bubur limbah
brem yang lembut, sehinggga Ekstur
yang dihasilkan dalam pembuatan
dodol halus, atau tidal ErdaPat serat
kasar. Tepung ketan ditambahkan Pada
limbah brem sesuai dengan perlakuan.
Kemudian gula merah dan air dicampur
sampai rata dengan perbandingan yang
telah ditetapkan.

Setelah bahan tercarrrpur kemudian
dimasak selama 30 menit. Kemudian
ditambah mentega sesuai perlakuan
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kemudian dimasak lagi. Selama dimasak
harus diaduk terus menerus agar tidak
gosong. Pernasakan dihentikan apabila

diperoleh dodol yang tidak lengket pada

iari atau didapatkan tekstur pasta liat.

Apabila dodol telah berbentuk pasta

liat maka dilanjutkan dengan pencetakan

pada Loyang. Loyang terlebih dahulu

diberi alas plastik agar adonan tidak
lengket pada loyang dan dibiarkan
kurang lebih 2x24 jampada suhu kamar.

Dodol yang telah dingin dan Padat
kemudian dipotong dengan ukuran 2x4

cm, untuk memudahkan dalam
pengemasan dan analisis. Setelah
pemotongan s€lesai, dilanjutkan dengan

pengemasan dengan menggunakan
plastik pembungkus.

Variabel yang Diartati
Variabel yang diamati dalam

penelitian ini adalah kadar air
(Sudarmadli dkk, 1.99n, total asam
(Ranggana, 1977), Penentuan gula
reduksi (Sudarrradji dkk, 1992), tekstur

Qmetrometer) (Susanto dan Yuwono,
1998) dan organobVtik (rasa, aroma,
wama).

HASIL DAN PEMBAIIASAN

Kadar Air
Kadar air dodol limbah brem

berkisar antara 19 39y. - 31,87'/". Ilasll
penelitian menunjukkan bahwa,
penambahan mentega berpengaruh
sangat nyata erhadap kadar air dodol.
Sedangkaa proporsi limbah brem :

tepung ketan tidak berpengaruh nyata
Erhadap kadar air dodol limbah brem.
Kadar air dodol hasil penelitian dapat
dilihat pada Tabel l.
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Tab€l 1. Kadar air dodol lirrrbah breur pada
iumlah menreta yantberbeda

Mentega Kadar air (%)

5% 28.Mb
10% ?5.78 ab
1.5% 20.36 a

Keterangan : Nilai rata-rata yang didampingi
oleh huruf (notasi) yang berbeda berarti
berHanyata.

Dari tabel 1 brlihat bahwa rrakin
tinggi juqtlah menbga, kadar air dodol
makin rendah- Makin banyak mentega
yang ditambahkan maka, maka air
dalam dodol Iebih mudah menguap.

Dengan demikian kadar air yang
tersisa dalam bahan serrakin sedikiL
Menurut Winamo (2002), lemak atau
minyak dalam pengolahan bahan
pangan berfungsi sebagai media
penghantar panas. Makin banyak
jumlah lemak dalarn suafu bahan, maka
bahan lebih mudah menjadi panas
sehingga lebih mudah menguapkan air.
Mentega termasuk dalam kelompok
lemak.

Dodol yang baik memiliki kadar air
maksimd 20%. Apabila kadar air dodol
lebih dari 20% maka dodol terlalu
lembek, akibabrya dodol tidak tahan
la;na. Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa,
kadar air yang baik (20,%%) diperoleh
paaaperlatuanpenamlainnrur@a 15%.

Tekstur
Tekstur dodol dari limbah brem

yang dihasilkan berkisar antara 0,68&
7,275 mm/ g.sec. Hasil penelitian
menuniukkan bahwa proporsi limbah
brem:tepung ketan berpengaruh sangat
nyata terhadap tekstur dodol.

Penambahan mentega juga
berpengaruh nvata terhadap tekstur
dodol. Tekstur dodol limbah brem hasil
penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Tekstur dodol limbah brem pada
proporsi limbah dmtan tepung ketan dan
pena[tbalEn menbga yang berb€da.

Keterangan ; Nil,ai rata-rata yang didarnpingr
oleh huruf (notasi) yang berbeda berarti berbeda
nyata.

Dari tabel 2 terlihat bahwa, makin
sedikit penambahan limbah brem, maka
tekstur dodol makin tinggi (makin
lembek). Hal ini karena dalam lirnbah
brem mengandung serat lebih tinggi dan
pati lebih rendah dibanding dengan
Epung ketan. Sehiirgga iika kandungan
serabrya rendah menyebabkan tekstur
dodol meniadi lebih lembek.

Begitu pula dengan penambahan
mentega, makin sedikit perumbahan
mentega, tekstur dodol makin lembek.
Menurut Ketaren (1993), mentega
bersifat plastis dan bersifat padat pada
suhu ruang sehingga makin banyak
mentega yang ditambahkan maka
tekstur urakin padat (keras).

Disamping itu, penambahan
menbga akan menurunkan kadar air
dodol (Iabel 1). Sedangkan tekstur
sangat dipengaruhi oleh kadar air dalam
bahan tersebuL Kadar air yang tinggr

P€rbkurn
Tekstur

(ttllv&s€c)Linrb.b : Tcpunt
LcLn

Ment€.
('hl

50 : 150 5% 7.?75h
1([ : lfl) 5% 1.110 s

5% 1.006 d
5(): 150 10% 1.086 f
lm:lm 10% 1.U2e

10% 0.947 c
50: l5O 15% 0.767 b
lm: lm 15 % 0.690 a
725:75 15% 0.6E6 a
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menyebabkan bkstur lebih lunak. Dari
Tabel 1, kadar air yang sesuai untuk
dodol dihasilkan pada penanbahaa
menEga 15%. Dengan demikian, Fktur
yang paling baik diperoleh pada
periakuan mentega 15% dan limbah
brem 50 : 150. Jika limbah brem
ditambahlah lagi 125 : 75, maka tekstur
ierlalu keras.

Total Aeam
Total asam dodol limbah brem

berkisar antara 2-300% - 5.820% (bk).
Proporsi te?ung ketan dengan limbah
l-.rem berpengaruh sangat nyata
lerhadap total asam, demikian iuga
dengan perlakuan penambahan
nentega. Pengaruh proporsi iimbah
brecr : tepung ketan terhadap btai asam
dodol dapat dilihat pada Tabel 3.

Hangkan btal asam dodol limbah
brem pa.da mentega yang
uerbeda dapat dilihat pada Tabel4.

Tabel 3. Total asam dodol limbah brem pada

proporsi lia$ah breur : tepung ketan

Proporai limbah brerr
: tepung ketan

Total esam
("/"1

50: 150 4.02 a

1CX) : lfi) 4.6b
l25:75 5.ffib

Keterangan : Nilai yang d;&'lpingi rotasi
berHa b€rarti bertbeda nyata

Dari tabel3 dapat diielaskan bahwa
makin banyak penambahan linbah
b'rem rnaka total asam dodol makin
neningkaL llal ini karena linbah brem
diperoleh dari hasil fersrmtasi beras
ketan Menurut Winamo (1993), proses
fersrentasi dapat urerubah tarbohidrat
menjadi alkohol, asan dan CO2. Setelah

proses pengepresan taPe ketan,
kemungkinan asam masih Ersisa dala-ut

limbah brem. Dengan demikian, makin
banyak limbah brem yang ditambahkan,
maka total asa.ur makin meningkat.

Tabel 4. Totat asam dodol limbah brem pada
penambahan mentega yang berbeda

Keterangan : Nilai yang didampingi notasi
berHa berarti berHa nyata

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa
makin banyak men tega yang
ditambahkan maka total asam rnakin
rendah. Hal ini karena makin banyak
penambahan menteS4 akan mengurangi
jurnlah tepung ketan dan limbah brem
dalam dodol. Limbah brem masih
terdapat sisa asarn hasil fermentasi tape
ketan sehingga makin sedikit limbah
brem, maka total asam dalam dodol juga
makin sedikit

Gula Redukei
Gula reduksi dalam dodol limbah

breur berkisar antan 56.389 mgrz1ffi mI-
82.4$7 mg/ 100m1 (bb). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa proporsi limbah
brem: Epung ketan dan penanbahan
mentega tidak berpengaruh nyata
terhadap gula reduksi. Ini berarti,
penanbahan limbah b'rem mulai 50 : 150
hingga 125:75 serta penambahan
mentega mulai 5% sanpai 15% akan
menghasilkan dodol dengan kadar gula
reduksi yang sama (tida-k berbeda nyata).
FIal ini karena dalam pembuatan dodol
gula pada penelitian ini ditambahkan

Mentega Total Asam (%)

5% 6.52 c

fi% 4.33 b
75% 3.00 a
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gula dengan jurnlah yang sama untuk
semua perlakuan. lumlah gula yang
ditambahkan dalam penelitian ini
sebesar 100 g unhrk setiap pedakuan.
Sedangkan menurut Anonimous (2008),
menbga tidak mengandung gu.la reduksi.

Uji Organoleptik

Tingkat Kesukaan Rasa
Dari hasil uii orga noleptik rasa dodol

limbah brem berkisar antara 4,5 (netral)
dan 7,0 lsenyukail. Proporsi limbah
brem : bpung ketan tidak berpengaruh
nyata brhadap tingkat kesukaan rasa
dodol. Tetapi, penambahan mentega
berpengaruh nyata terhadap tingkat
kesukaan rasa dodol limbah brem.
Tingkat kesukaan rasa terhadap dodol
limbah brem pada penambahan
mentega yang berbeda dapat dilihat
padaTabel5.

Tabel5. Tingkat kesukaan rasa terhadap dodol
Iimbah brem pada penambahan mentega yang
berbeda.

M€rrt.:iga Tingkat Kesukaan Rasa
(Skor)

5% 1.53 a
70% 5.16 ab
757" 5.38 b

Keterangan : Nilai yang didampingi notasi
berHa berarti bertHa nyata

Skorl : Amat sangat tidak meny.ukai ; 2 : Sangat
tidak menyukai 3: Tidak mmy.ukai 4:Agak
tidal nmyukai; S:Netra! 6:Agak meny.ukai;
T.lvtmyukai; 8sangat menFlai dan 9:Amat
sangatm€nyukai

Dari tabel 5 dapat dilihat pernmbaan
mentega 15% menghasilkan dodol
dengan rasa yang paling disukai

17:2

daripada perlakuan lainnya. Hal ini
karena mentega memiliki yang gurih
sehingga makin banyal mentega, maka
rasa dodol makin disukai. Menurut
Anonimous (20(ts), menbga mengandung
lemak susu 82,5% , atr 74'/., ganm 2,5%
dan mineral l'/., iuga mengandung
vitamin A, D, dan E. kmak dan garam
dapat meningka&an cita rasa dari bahan
matanan.

Tingkat Keeukaan Aroma
Tingkat kesukaan brhadap aroma

(bau) dodol limbah brem berkisar 5.2
(netral) sampai 6.7 (menyu-kai). Dari hasil
analisis ragam diperoleh bahwa proporsi
tepung ketan : limtrah brem dengan
penambahan mentega, dan perlakuan
penambahan mentega interaksi kedua
perlakuan tidak berpengaruh nyata
terhadap tingkat kesukaan aroma dodol
Iimbah brem. Hal ini karena baian yang
digunakan dalam pembuatan dodol
s€perti tepung ketan dan mentega tidak
memiliki aroma yang dominan atau
aroma khas. Dengan demikian,
perbedaan jumlah mentega dan tepung
ketan tidak berpengaruh terhadap
tingkat kesukaal aroma dodol.
Tingkat Kesukaan Wama

Dai uji organobpfrk tingkat kesukaan
wama yang dilakukan terhadap dodol
limbah brem berkisar antara (4,8) netral
(6,7) menyukai. Hasil penel itian
menuniukan bahwa proporsi tepung
ketan : limbah brem, tidak memberikan
pengaruh yang nyata terhadap tingkat
kesukaan warna dodol. Tetapi
penambahan mentega berpengaruh yang
sangat nyata. Tingkat kesukaan wama
dodol hasil penelitian dapat dilihat pada
Tabel6.
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Tabel6. Tingkat kesukaan wama dodol limbah
brem pada proporsi tepung ketan den8an
limbah brem dan perambahar mentega yang
berbeda

Keterangan : Nilai yang didampingi notasi
berHa b€rarti bertHa nyata

Skor 1 : Amat sangat tidak menyulai ; 2 : gngat
tidak menyukai; 3: Tidak menl.ukai; 4:Agal
tidak menyulai; s:Netra! 6:Agak men'.ukai;
7:Mmyrkai; 8:Sangat men''ukai dan 9:Amat
sangat menyukai

Dari tabel 6 dapat dijelaskan bahwa
Semakin banyak mentega yang
ditambahkan, warna dodol makin
disukai. Hat ini kemungkinan karena
wama coklatnya optimal. Jika mentega
terlalu rendah maka dodol yang
dihasilkan warrurnya brlalu coklat tua.

HaI ini terjadi karena selama proses
pemasakan dodol alan terjadi re;iksi
pencoklatan (mailard). Menurut
Wirnmo (2002), realsi mailard ad.ala\
reaksi antara girla reduksi dengan asa.rr

amino. Kedua senyawa tersebut
terdapat di dalam tepung yang jika
berealsi akan menghasilkan s€nyawa
berwama coklat. Dengan penambahan
mentega yang lebih banyak akan
mengurangi jurnlah gula dan tepung
secara relatif dalam adonan dodol
sehingga reaksi pencokiatan berkurang.

Tingkat kesukaan warna brem
diperoleh pada perlakuan
mentega 15% dengan penambahan
limbah brem 50:150. Tetapi secara
statistik, proporsi limbah brem tidak
mempengaruhi kesukaan warna-
Artinya, jika penambahan mentega
s€besar 15% maka proporsi 50 : 150

hingga 125: 75 % merghasilkan tingkat
kesukaan wama yimg sama

Kebijakan:
Perlu dirancang suatu industri

pengolahan brem secara terpadu di Jawa
Timur khususnya sentra penghatil b'r,em

di Madiun. Pada industri pen6olalan
brem, sebaiknya disinergikan dengan
industri pengolahan dodol untuk
memanfaatkan linbah pengolahan
brem. Pengolahan brem bisa menjadi
satu kesatuan dengan pengolahan dodol
dalam satu perusahaan Iika tidak bisa
juga dibuat industri pengolalnn dodol
tersendiri yang berlokasi di sekitar
pengolahan brem-

Irdustri pengohhal dodcil rsstulc n
bahan baku yang tidak jauh berbeda
dengan industri brem yaitu tepung
ketan- Balnn tambahan lain seperti gula
dan kelapa sangat mudah diperoleh di
semua daerah termasuk di Madiun-
Peralatan yang diperlukan juag tidak
berbeda jauh dengan pmgolahan brem
yaitu tungku (kompor), alat masak
seperti wajan, pengaduk dan sebagainya.

Dari segi teknologi plo8es pernbuahl
dodol mudah untuk dilakukan.
Teknologi pengolahan dodol tidak
banyak berbeda dengan pengolahan
brem. Orang yang bisa membuat brem,

mudah untuk belajar membuatsangat
dodol.

Petlakuan Tintkrt KeBulaan
W.mr (skor)Liobrh : Tepung

ketan
Menaet

v4
50 : l5(l 5%
1m: 100 4.9 a

5% 4.8 a

50 : 15O 10% 4.9 a

100: l0O r0%
lEt75 10% 6.0 ab
5O: 150 15%
lm: 1m 15% 5.8 ab
125i75 15% 6.6 b
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KESIMPUI.AN DAN SARAN

Kesinpulan
Flasil pernlitianmenunjukkan bahwa

proporsi limbah brem:tepung ketan
hingga 125 : 75 tidak mempengamhi
r.rsa, arouul (bau) dan gula red-gksi
dodol. Tetapi limbah brerr berpengaruh
terhadap total asam dan bkstur. Makin
banyak linrbah b're4 akan merringkatkan
total asam dan tekstur makin lunalc

Penambahan mentega berpengaruh
pada kadar air, tekstur, total asam serta
rasa dan wama. Tetapi iu[|lah mentega
tidak berpengaruh pada aroma- Makin
tintgi menbga. tekstur nakin keras
(tetapi bagus), kadar air menurun" total
asam menurun, wanra makin dfuukai.
Tekstur dodol yang paling baik
diperoleh pada perlakuan proporsi
Iimbah brem : tepung ketan 50 : 150 dan
penambahan menbga 15%. Sedangkan
rasa yang paling disukai diperoleh pada
pernmbahan mentega 15% , dengan
proporsi linbah brem mulai 50:150
hingga 15:75 rasa sama €nalcnya.

Saran
Penelitian ini menggunakan gula

pasir. Perlu dilakutan penelitian lebih
laniut dengan menggunakan gula pasir
dan gula merah agar dihasilkan dodol
limbah brem yang bailc
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