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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Tekstur

Rataan skor tekstur wafer ransum komplit berbasis limbah tanaman ubi

kayu masing- masing perlakuan disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Rataan tekstur wafer berbasis limbah tanaman ubi kayu.
Lama Penyimpanan (hari) Rataan ± Stdev Keterangan

0 2,94 ± 0,07a kesat, padat ( mudah pecah) dan
tidak berlendir

14 3,35 ± 0,03b kesat, padat (tidak mudah pecah)
dan tidak berlendir

28 3,46 ± 0,03c kesat, padat (tidak mudah pecah)
dan tidak berlendir

Keterangan: Superskrip huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01).
Data adalah rataan ± standard deviasi.

Hasil analisis sidik ragam (lampiran 1) menunjukkan bahwa tekstur pada

perlakuan lama penyimpanan yang berbeda pada wafer berbasis limbah tanaman

ubi kayu berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap tekstur yang dihasilkan. Hal ini

diduga seiring terjadinya penurunan kadar air yang terjadi akibat penguapan uap

air sehingga tekstur meningkat karena terjadi pemadatan partikel-partikel bahan

dan menurunkan daya serap air. Hal ini sesuai dengan pernyataan Trisyulianti

(1998) dalam Sholihin (2015) menyatakan bahwa kepadatan tekstur wafer

dipengaruhi oleh kemampuan wafer dalam menyerap air. Lebih lanjut, semakin

tinggi kemampuan wafer menyerap air maka tekstur akan semakin tidak padat.

Dugaan lain adalah bahwa tekstur yang dihasilkan memiliki tekstur kesat

dan tidak mudah pecah kemungkinan dikarenakan semua bahan yang digunakan

dalam pembuatan wafer menggunakan bahan dedak padi, daun ubi kayu, kulit ubi

kayu dan onggok yang telah dijadikan dalam bentuk tepung, sehingga dapat
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merekat sangat baik dengan penambahan molasses berimplikasi tekstur menjadi

lebih baik juga. Hal ini didukung pernyataan Akhyrani (1998) dalam penelitian

Pratama (2015) menyatakan bahwa bahan-bahan yang mengandung pati sangat

baik sebagai bahan pengikat untuk mempertahankan tekstur wafer.

Nilai tekstur wafer berbahan limbah tanaman ubi kayu berkisar antara

(2,94 – 3,46)  lebih tinggi dibandingkan wafer limbah sayuran dan umbi- umbian

2,42 – 1,69  (Sholihin, 2015) dan juga lebih tinggi dibandingkan hasil penelitian

(Miftahudin, 2015) berbahan limbah pertanian berbasis wortel dengan rataan

tekstur 1,95.

4.2. Warna

Rataan skor tekstur warna ransum komplit berbasis limbah tanaman ubi

kayu masing- masing perlakuan disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Rataan warna wafer berbasis limbah tanaman ubi kayu.

Keterangan : Superskrip huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan
pengaruh sangat nyata (P<0,01).
Data adalah rataan ± standard deviasi

Hasil anasilis sidik ragam (lampiran 2) menunjukkan bahwa lama

penyimpanan memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap wafer yang

dihasilkan. Warna pada wafer limbah tanaman ubi kayu yaitu menunjukkan tidak

terjadi perubahan yang nyata pada masa penyimpanan 0 hari hingga masa simpan

28 hari dimana warna yang dihasilkan coklat muda. Hal ini diduga karena warna

bahan penyusun wafer yang sama yaitu coklat yang berasal dari dedak padi dan

Lama Penyimpanan (hari) Rataan ± Stdev Keterangan
0 2,73 ± 0,05b Coklat muda
14 2,60 ± 0,05a Coklat muda
28 2,58 ± 0,02a Coklat muda
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limbah tanaman ubi kayu sehingga nilai warna pada masa simpan 0 hari, 14 hari

dan 28 hari juga relatif sama. Hal ini sesuai dengan pendapat Pratama (2015)

menyatakan bahwa perbedaan warna wafer limbah pertanian dan perkebunan

disebabkan oleh warna bahan penyusun wafer. Warna yang dihasilkan pada

penelitian ini didominasi oleh warna coklat muda. Warna coklat muda pada wafer

kemungkinan terjadi karena jenis bahan yang digunakan seperti tepung limbah

tanaman ubi kayu dan dedak padi dengan penambahan molases sebagai bahan

perekat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Minarno (1997) dalam Miftahudin

(2015) bahwa molases yang dicampurkan meresap ke dalam wafer sehingga wafer

yang dihasilkan memiliki warna coklat karena adanya reaksi maillard dari

molases itu sendiri yang mempengaruhi warna wafer. Lebih lanjut reaksi

Browning (reaksi maillard) reaksi non enzimatik yaitu reaksi-reaksi antara

karbohidrat khususnya gula pereduksi dengan gugus amina primer.

Warna wafer berbahan limbah tanaman ubi kayu berkisar antara 2,58 –

2,73 wafer ini memiliki warna coklat muda. Hasil penelitian ini lebih tinggi

dibandingkan penelitian (Sholihin, 2015) berbahan limbah sayuran dan umbi-

umbian dengan nilai (1,68 – 2,72), dan juga pada warna wafer limbah pertanian

(2,32 – 2,72) (Hermawan dkk, 2015).
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4.3. Aroma

Rataan skor aroma wafer ransum komplit berbasis limbah tanaman ubi

kayu masing- masing perlakuan disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Rataan aroma wafer berbasis limbah tanaman ubi kayu.

Lama Penyimpanan (hari) Rataan ± Stdev Keterangan
0 3,10 ± 0,06c Khas molases
14 2,35 ± 0,02b Tidak berbau

28 2,19 ± 0,11a Tidak berbau
Keterangan: Superskrip huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01).
Data adalah rataan ± standard deviasi

Hasil analisis sidik ragam (Lampiran 3) menunjukkan bahwa lama

penyimpanan memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap aroma wafer.

Hasil analisis aroma pada wafer limbah tanaman ubi kayu menunjukkan adanya

aroma yang dihasilkan dari masa simpan 0 hari hingga masa simpan 28 hari khas

molases, hal ini diduga karena adanya pemanasan molases saat proses pencetakan

wafer dan seiring terjadinya proses penyimpanan terjadi proses reaksi maillard

secara enzimatik yang berasal dari molases yang terkandung dari bahan wafer.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Winarno (1997) dalam Sholihin (2015)

menyatakan bahwa tekanan dan pemanasan menyebabkan terjadinya reaksi

maillard yang mengakibatkan wafer yang dihasilkan beraroma khas dan harum

yang mendominasi aroma wafer.

Aroma wafer berbahan limbah tanaman ubi kayu berkisar antara (2,19 –

3,10) yang memiliki aroma khas molases. Nilai aroma wafer penelitian ini lebih

tinggi dibandingkan nilai aroma dari limbah pertanian 2,59 – 2,83 (Hermawan

dkk, 2015) dan juga pada aroma wafer limbah sayuran dan umbi-umbian berkisar

1,82-2,97 (Sholihin, 2015).
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4.4. Daya Serap Air

Rataan daya serap air wafer limbah tanaman ubi kayu (manihot

utilissima), masing-masing dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Rataan daya serap air wafer berbasis limbah tanaman ubi kayu.
Lama Penyimpanan (hari) Rataan ± Stdev

0 67,90 ± 9,59c

14 36,44 ± 4,04b

28 26,78 ± 4,02a

Keterangan: Superskrip huruf yang berbeda pada kolom (huruf kecil) yang sama
menunjukkan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01)
Data adalah rataan ± standard deviasi.

Berdasarkan Tabel 4.4. menunjukkan bahwa lama penyimpanan wafer

berbasis limbah tanaman ubi kayu memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01)

terhadap daya serap air wafer. Hasil analisis daya serap air wafer limbah tanaman

ubi kayu pada masa simpan 0 hari sampai 14 hari terjadi perubahan yang nyata,

hal ini diduga karena tekstur wafer masih dalam kondisi yang baik. Terjadi

penurunan daya serap air pada masa simpan 28 hari diduga karena adanya

penurunan kualitas tekstur pada wafer selama masa simpan  sehingga daya serap

air menurun. Hal ini sesuai dengan pendapat (Trisyulianti, 1998) dalam

(Wulandari, 2015) menyatakan bahwa daya serap air pada wafer berbanding

terbalik dengan kerapatan tekstur akan menyebabkan daya serap air menurun.

Daya serap air berbasis limbah tanaman ubi kayu ini berkisar (26,78-

67,90). Daya serap air wafer ini lebih rendah dibandingkan daya serap air wafer

berbahan baku jerami padi 67,37 – 355,93 (Yuliana, 2008) dan lebih rendah

dibandingkan wafer limbah sayuran pasar dengan hasil daya serap air 42,34 -

525,20 (Syananta, 2009).
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4.5. Keberadaan Jamur

Rataan skor keberadaan jamur wafer ransum komplit berbasis limbah

tanaman ubi kayu masing- masing perlakuan disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Rataan keberadaan jamur wafer berbasis limbah tanaman ubi kayu.
Lama penyimpanan (hari) Rataan ± Stdev Keterangan

0 3,84 ± 0,02 Tidak berjamur
14 2,34 ± 0,06 Ada jamur
28 1,70 ± 0,02 Cukup berjamur

Keterangan : Data adalah rataan ± standard deviasi

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa lama penyimpanan tidak

berpengaruh nyata (P>0,01) terhadap pertumbuhan jamur. Banyaknya

pertumbuhan jamur pada perlakuan 28 hari diduga karena semakin lama

penyimpanan semakin menurun kualitas wafer tersebut. Proses penyimpanan

sangat mempengaruhi kualitas wafer, salah satu indikator penurunan kualitas

wafer adalah kontaminasi mikroba didalam wafer itu sendiri. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pada penyimpanan minggu keempat permukaan wafer mulai

ditumbuhi jamur. Kemungkinan jamur tersebut berasal dari spora yang terdapat

pada bahan dasar dalam pembuatan wafer yaitu limbah tanaman ubi kayu.

Menurut Zuhra (2006) selama penyimpanan pakan ternak pasti akan mengalami

perubahan kualitas akibat aktivitas mikrobial seperti jamur.

Hasil penelitian ini lebih rendah dengan rataan 1,70-3,84 dari penelitian

(Mukhlis, 2017) dengan rataan 4,5 dengan lama penyimpanan 4 minggu yang

menggunakan bahan utama limbah pelepah sawit amoniasi dan lebih rendah

dibandingkan wafer limbah pertanian dari sayuran dengan hasil 2,67-2,87

(Hermawan dkk, 2015).


