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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1       Latar Belakang  

Brem Padat merupakan salah satu makanan khas daerah Madiun.  Brem 

padat terbuat dari sari ketan yang dimasak dan dikeringkan, yang merupakan hasil 

dari fermentasi ketan yang diambil sarinya saja dan kemudian diendapkan dalam 

waktu sekitar sehari semalam. Dalam SII Nomor 0369-90, brem padat 

didefinisikan sebagai makanan padat yang terbuat dari penguapan sari tape ketan 

dengan penambahan pati yang dapat larut. Bahan baku yang umumnya digunakan 

dalam pembuatan brem padat adalah ketan putih.  

Ketan putih sebelum dibuat olahan brem padat, harus dibuat tape ketan 

putih terlebih dahulu. Tape ketan putih sebagai bahan dasar pembuatan brem 

padat yang baik dan bermutu yaitu harum, enak, legit, dan tidak menyengat 

karena terlalu tinggi kadar alkoholnya. Dari segi kesehatan ternyata brem padat 

mempunyai manfaat untuk kesehatan kulit, sebagai makanan suplemen alternatif, 

dapat menghangatkan badan dan meningkatkan nafsu makan (Meiga hapsari,dkk  

2006). 

Menurut pernyataan Rusmida (2011) produksi brem padat di desa Kaliabu 

menurun, itu karena banyaknya home industry brem yang bersaing untuk 

memproduksi brem yang bervariasi. Produk brem padat sekarang mengalami 

perkembangan yang sangat pesat, baik dari rasa, bentuk maupun kemasan. 

Apalagi pengembangan produk pangan berbagai rasa saat ini sedang menjadi 

trend, salah satunya yaitu dengan adanya produksi brem padat aneka rasa, 
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sehingga dapat menarik konsumen. Persaingan dalam industri brem  kini semakin 

ketat, sehingga perlu inovasi baru untuk menciptakan produk brem padat yang 

sehat dan memenuhi komposisi kimia standart brem padat, misalnya dengan 

inovasi baru yaitu meningkatkan kualitas brem padat. 

Salah satu kandungan gizi brem padat yaitu protein. Kandungan protein 

dari bahan sebelum diolah menjadi brem padat secara berurutan yaitu ketan putih 

yaitu 6,7% , tape ketan putih 3,9 %, sedangkan setelah menjadi brem padat yaitu 

menjadi 0,3-0,6%. Dilihat dari kandungan proteinnya, dari bahan baku pembuatan 

brem padat hingga menjadi produk brem padat mengalami penurunan protein. 

Sehingga dengan adanya hal tersebut perlu ditingkatkan kualitas brem padat 

khususnya kadar protein dan organoleptik brem padat. 

Protein diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh, 

perbaikan dan pergantian sel-sel jaringan tubuh yang rusak, dan produksi enzim 

pencernaan serta enzim metabolismess. Protein sangat penting bagi tubuh, karena 

protein merupakan komponen terbesar dari tubuh manusia setelah air. Protein ini 

merupakan rantai asam amino yang diperlukan oleh tubuh antara lain untuk 

pertumbuhan dan perkembangan tubuh, perbaikan dan pergantian sel-sel jaringan 

tubuh yang rusak, dan produksi enzim pencernaan serta enzim metabolisme 

(Budiyanto, MAK, 2002). 

Dengan adanya peningkatan kualitas khususnya pada kandungan protein 

dan organoleptik brem padat diharapkan dapat menciptakan produksi brem 

dengan inovasi yang baru yaitu brem padat yang memiliki kualitas protein dan 
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organoleptik bagus, sehingga dapat menarik konsumen. Seperti halnya makanan 

lainnya, kualitas protein dan organoleptik pada brem padat dapat ditingkatkan. 

Nanas merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat pada hampir 

semua bagian untuk pangan, pakan maupun bahan baku industri. Buah nanas 

dapat dikonsumsi dalam keadaan segar atau disajikan dalam produk olahan. Buah 

nanas mengandung enzim protease yang disebut bromelin, yang dapat digunakan 

untuk berbagai keperluan di dalam industri pangan (Hieronymus, 2002). Enzim 

bromelin merupakan suatu enzim proteolitik yang mampu memecah dan mengurai  

protein (Kusworo,1990). Sebagai enzim proteolitik bromelin mampu memecah 

molekul-molekul protein menjadi asam amino. Kerja enzim protease (pemecah 

protein) yaitu memutus ikatan peptida. Enzim bromelin bekerja memutus ikatan 

peptida yang berada di bagian tengah atau dalam molekul protein substrat. Enzim 

ini mempunyai arti penting seperti halnya enzim papain yang dihasilkan tanaman 

pepaya (Karti, E, 2008).  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faiz (2011) bahwa 

dengan penambahan sari buah nanas  20 ml, 30 ml, dan 50 ml pada tape singkong 

dapat meningkatkan kadar protein tape singkong. Sementara itu penelitian yang 

dilakukan oleh Wulandari (2008) bahwa, dengan penambahan sari buah nanas 50 

ml pada pembuatan tape ketan putih memiliki  kadar protein tertinggi. 

Dari latar belakang di atas, maka pada penelitian ini akan dilakukan 

penambahan sari buah nanas untuk meningkatkan kualitas khususnya protein dan 

organoleptik brem padat, sehingga terciptanya produk brem padat yang memiliki 

kualitas bagus, dengan judul penelitian “Pengaruh Penambahan Sari Buah Nanas 
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(Ananas comosus Var. Cayenne) pada Tape Ketan Putih terhadap Kualitas Brem 

Padat”. 

 

1.2      Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1.2.1 Adakah pengaruh penambahan sari buah nanas (Ananas comosus Var. 

Cayenne)  pada tape ketan putih terhadap kualitas protein brem padat? 

1.2.2 Pada penambahan volume sari buah nanas (Ananas comosus Var. 

Cayenne) berapakah pada tape ketan putih yang dapat menghasilkan kadar 

protein tertinggi pada brem padat?  

1.2.3 Adakah pengaruh penambahan sari buah nanas (Ananas comosus Var. 

Cayenne)  pada tape ketan putih terhadap kualitas organoleptik brem 

padat? 

1.2.4 Pada penambahan volume sari buah nanas (Ananas comosus Var. 

Cayenne) berapakah pada tape ketan putih yang paling disukai panelis? 

 

1.3       Tujuan penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.3.1  Untuk mengetahui pengaruh penambahan sari buah nanas (Ananas 

comosus Var. Cayenne)  pada tape ketan putih terhadap kualitas protein 

brem padat 
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1.2.5 Untuk mengetahui penambahan volume sari buah nanas (Ananas comosus 

Var. Cayenne) pada tape ketan putih yang dapat menghasilkan kadar 

protein tertinggi brem padat. 

1.2.6 Untuk mengetahui pengaruh penambahan sari buah nanas (Ananas 

comosus Var. Cayenne) pada tape ketan putih terhadap kualitas 

organoleptik  brem padat 

1.2.7 Untuk mengetahui penambahan volume sari buah nanas (Ananas comosus) 

pada tape ketan putih yang paling disukai panelis 

 

1.4       Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai  

berikut: 

1.4.1 Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  

1. Sebagai tahap awal pembuatan brem padat dengan dengan penambahan 

sari buah nanas, yang nantinya diharapkan dapat menciptakan produk 

brem padat yang memiliki kualitas bagus. 

2. Untuk menerapkan ilmu pengolahan pangan dan ilmu gizi, khususnya 

dalam pembuatan brem padat. 

1.4.2 Masyarakat  

1. Memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang pengolahan brem padat 

yang memiliki kualitas dari segi kandungan protein dan organoleptik  yang 

bagus. 
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2. Memberikan pengetahuan pada masyarakat bahwa buah nanas mempunyai 

nilai daya guna yang tinggi. 

1.4.3 Pendidikan  

1. Memberikan informasi kepada guru dan siswa SMP kelas IX untuk 

pembelajaran pada: 

Standar Kompetensi :  Memahami kelangsungan hidup makhluk hidup. 

Kompetensi Dasar : Mendeskripsikan penerapan bioteknologi dalam 

mendukung kelangsungan hidup manusia melalui produksi pangan.  

 

1.5       Batasan Penelitian 

Agar pokok masalah yang dibahas tidak terlalu luas dan untuk 

mempermudah memahami masalah maka permasalahan dibatasi sebagai berikut: 

1.5.1 Subyek penelitian adalah brem padat dengan penambahan sari buah nanas. 

1.5.2 Nanas yang digunakan adalah nanas dengan varietas cayenne. 

1.5.3 Obyek penelitian adalah kualitas brem padat. 

1.5.4 Parameter penelitian adalah pengukuran kadar protein brem padat dan 

organoletik (warna, rasa, tekstur dan aroma) brem padat. 
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1.6      Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran terhadap penulisan yang 

digunakan dalam penelitian ini maka penulis memberikan beberapa pengertian 

yang penting yaitu: 

1.6.1 Pengaruh adalah sesuatu yang menyebabkan suatu bahan atau benda tidak 

lagi sesuai dengan aslinya (Partanto, 2004). 

1.6.2 Penambahan adalah membubuhkan sesuatu supaya lebih banyak 

(Poerwadarminta, 1976 dalam Wulandari, 2008). 

1.6.3 Sari Buah nanas adalah cairan yang terdapat secara alami dalam buah 

nanas (Anonymous 2007).  

1.6.4 Tape ketan putih adalah suatu makanan tradisional Indonesia yang 

dihasilkan dari proses peragian (fermentasi) beras ketan putih menjadi tape 

(Dyah, amiyah,2006). 

1.6.5 Kualitas adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu 

(Hartanti,2008) 

1.6.6 Brem padat adalah salah satu makanan hasil fermentasi dari sari tape ketan 

yang dipadatkan (SII Nomor 0369-90 dalam Anonymous, 2002) 

 


