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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Karakteristik Fisiko-kimia Tepung Kecambah Kacang Hijau 

Penepungan pada bahan pangan dimaksudkan untuk mempermudah penyimpanan, 

memperpanjang umur simpan, dan lebih mudah diaplikasikan menjadi suatu produk. 

Berdasarkan hasil penelitian pada uji warna pada Tabel 4 dan spektrum warna pada 

Gambar 4, warna tepung kecambah kacang hijau adalah kuning muda sedikit kehijauan 

dengan nilai L* sebesar 84.330 ± 1,689, a* sebesar - 0.333 ± 0.012, dan b* sebesar 13,020 

± 0.220. Hal tersebut dikarenakan pada waktu penepungan masih terdapat kulit kacang 

hijau yang menempel pada kecambah kacang hijau kering sehingga menyebabkan warna 

tepung menjadi sedikit kehijauan. Jika dilihat pada hasil pengamatan, tepung kecambah 

kacang hijau memiliki kadar air berkisar 7,39%, kadar protein sebesar 21,4%, kadar 

lemak sebesar 1,9%, dan aktivitas antioksidan sebesar 10,9%. Menurut SNI 01-3751-

2006 (2006) standar tepung untuk bahan pangan adalah memiliki kadar air maksimal 

14,5% dan kadar protein minimal 7%. Selain itu, keadaan tepung harus bebas dari benda-

benda asing. Berdasarkan standar tersebut, tepung kecambah kacang hijau yang 

dipergunakan telah memenuhi standar sebagai tepung untuk bahan pangan. Senyawa 

antioksidan dalam tepung kecambah kacang hijau merupakan antioksidan alami yang 

terdapat pada kecambah kacang hijau. Senyawa antioksidan alami yang terdapat dalam 

tepung kecambah kacang hijau antara lain vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, 

dan lain sebagainya. Aminah & Hersoelistyorini (2012) menyatakan bahwa tepung 

kecambah kacang hijau mengandung vitamin C sebesar 30,92 mg dan vitamin E 438,6 

mg. 

 

4.2. Karakteristik Fisik Brownies Kukus 

4.2.1. Warna 

Warna brownies yang telah diidentifikasi menggunakan chromameter menghasilkan nilai 

L*, a*, b*. Nilai L* (lightness) menunjukkan perbedaan cerah dan gelap. Nilai a* 

menujukkan warna merah (+a*) dan hijau (-a*). Sedangkan nilai b* menunjukkan warna 

kuning (+b*) dan biru (-b*). Pada Tabel 5, diketahui bahwa pemakaian tepung sebanyak 

100% dapat meningkatkan nilai L* pada brownies dan penambahan CMC tidak 

memberikan pengaruh terhadap nilai L*. Hal ini dikarenakan butiran tepung kecambah 
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kacang hijau yang masih sedikit kasar sehingga menjadikan warna brownies menjadi 

sedikit lebih cerah. 

 

Pada nilai a* berdasarkan data hasil penelitian, nilai a* brownies akan semakin menurun 

seiiring dengan bertambahnya tepung kecambah kacang hijau yang digunakan. Hal ini 

dikarenakan warna tepung kacang hijau yang digunakan adalah kuning muda sedikit 

kehijauan. Warna tepung kecambah kacang hijau yang sedikit kehijauan ini menyebabkan 

nilai a* pada brownies menjadi menurun. Nilai b* brownies pada hasil pengamatan 

menunjukan adanya pengaruh penggunaan CMC 0,25% dan 0,77%. Menurut Sakendatu, 

Rawung, & Mandey (2015) pemberian CMC sampai batas 0,5% tidak memberikan 

pengaruh terhadap warna produk. Penambahan CMC yang semakin banyak dapat 

membuat produk menjadi lebih kecoklatan. Hal ini dikarenakan sifat CMC yang mudah 

menyerap air menyebabkan air dalam produk semakin banyak dan mempercepat reaksi 

pencoklatan (Sakendatu et al., 2015). Berdasarkan pada Gambar 6, warna produk 

brownies yang dihasikan adalah coklat gelap. Hal tersebut dikarenakan formulasi bahan 

yang menggunakan coklat bubuk dan dark cooking chocolate (coklat cair). Coklat cair 

dan coklat bubuk ditambahkan untuk membuat tampilan menjadi lebih menarik, 

menambah rasa dan aroma pada brownies. 

 

4.2.2. Tekstur Crumb (Kekerasan) 

Tekstur merupakan salah satu parameter fisik yang mempengaruhi sensori konsumen. 

Menurut Sulistiyo (2006) brownies memiliki tekstur yang sedikit bantat, tetapi tetap 

lembut dan moist. Bila dilihat dari nilai kekerasan yang didapat pada hasil penelitian, 

kekerasan brownies mengalami penurunan seiiring dengan banyaknya penambahan 

tepung kecambah kacang hijau yang dipergunakan. Berdasarkan pustaka yang ada, 

kacang hijau merupakan jenis tepung non-gluten yang memiliki karakteristik tidak dapat 

mengikat air secara maksimal sehingga struktur jaringan menjadi lemah. Hal tersebut 

menyebabkan tekstur crumb menjadi rapuh (Eduardo et al., 2014). 

 

Pada brownies kontrol, tidak ada penambahan CMC dalam formulasi. Hal tersebut 

dikarenakan formulasi kontrol menggunakan tepung terigu yang mempunyai gluten yang 

dapat mengikat air sehingga dapat membentuk jaringan struktur yang kuat. Sedangkan 
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brownies kecambah kacang hijau 100% dengan penambahan CMC 0,25% memiliki nilai 

kekerasan terendah dan memiliki perbedaan yang signifikan terhadap setiap formulasi. 

Dalam formulasi brownies kecambah kacang hijau 100% tidak digunakan tepung terigu 

sehingga struktur jaringan brownies menjadi lemah dan rapuh. Berdasarkan hasil 

pengamatan dapat diketahui penambahan CMC 0,25% dan 0,77% memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap kekerasan brownies. Penambahan CMC sebesar 0,77% pada 

brownies kecambah kacang hijau 50% dapat meningkatkan kekerasan brownies hingga 

tidak memberikan perbedaan dengan brownies kontrol. Penambahan CMC sebesar 0,77% 

pada brownies kecambah kacang hijau 100% juga dapat meningkatkan kekerasan 

brownies hingga tidak memberikan beda dengan brownies kecambah kacang hijau 50% 

dengan penambahan CMC 0,25%. Penambahan hydrocolloid dalam hal ini adalah CMC 

digunakan untuk meningkatkan struktur jaringan dengan pengikatan air secara maksimal 

sehingga dapat memperbaiki tekstur dari produk (Eduardo et al., 2014). Berdasarkan hal 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penambahan CMC 0,77% dapat meningkatkan 

dan memperbaiki tektur brownies kecambah kacang hijau 50% dan 100%.  

 

4.3. Karakteristik Kimia Brownies Kukus 

4.3.1. Kadar Air 

Kadar air merupakan jumlah kandungan air yang terdapat pada bahan pangan. 

Berdasarkan hasil penelitian kadar air pada Tabel 7, dapat diketahui kadar air dari produk 

brownies kontrol maupun brownies substitusi tepung kecambah kacang hijau adalah 

berkisar 23 – 25%. Kadar air brownies cukup tinggi dikarenakan teknik pemasakan 

menggunakan metode au bain marie atau yang lebih dikenal dengan metode kukus. 

Metode kukus ini menyebabkan brownies kontak dengan uap air yang cukup lama 

sehingga kadar airnya meningkat (Lukman, 1992 dalam Sulistiyo, 2006). Terdapat 

perbedaan yang signifikan pada brownies kecambah kacang hijau 100% dengan 

penambahan CMC 0,25%. Hal ini dikarenakan sifat kecambah kacang hijau yang non-

gluten sehingga tidak dapat mengikat air secara maksimal sehingga kadar air brownies 

menjadi turun. Sedangkan penambahan CMC 0,25% dan 0,77% pada formulasi brownies 

kecambah kacang hijau tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penambahan tepung kecambah kacang hijau dapat menurunkan kadar 

air brownies. 
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4.3.2. Kadar Protein 

Hasil kadar protein pada Tabel 8 menunjukkan peningkatan kadar protein brownies 

seiring dengan banyaknya tepung kecambah kacang hijau yang dipergunakan. 

Berdasarkan data, perbedaan yang signifikan terjadi antara brownies kontrol, brownies 

kecambah kacang hijau 50% dan brownies kecambah kacang hijau 100%. Diketahui pula 

bahwa penambahan CMC pada formulasi brownies kecambah kacang hijau tidak 

memberikan pengaruh terhadap kadar protein brownies. Hal ini dikarenakan kadar 

protein tepung kecambah kacang hijau yang dipakai sebesar 21,4% sedangkan kadar 

protein tepung terigu yang dipakai berkisar 11%. Hal ini menyebabkan semakin 

banyaknya tepung kecambah kacang hijau yang digunakan maka kadar protein dari 

brownies akan ikut meningkat. Penambahan CMC pada brownies kecambah kacang hijau 

tidak memberikan pengaruh terhadap kadar protein brownies. Hal ini dikarenakan CMC 

memiliki sifat tidak memiliki kandungan nutrisi dan serat (Levent & Bilgiçli, 2011). Hal 

ini menyebabkan CMC cocok diaplikasikan bersama bahan yang memiliki kandungan 

nutrisi tinggi. 

 

4.3.3. Aktivitas Antioksidan 

Aktivitas antioksidan yang terdapat pada brownies menunjukkan adanya peningkatan 

ketika substitusi tepung yang dipergunakan sebanyak 100%. Berdasarkan uji Duncan 

pada taraf 95%, perlakuan substitusi tepung kacambah kacang hijau sebanyak 50% tidak 

memberikan perbedaan aktivitas antioksidan dibandingkan dengan perlakuan kontrol. 

Aktivitas antioksidan dalam produk brownies tidak berasal dari tepung terigu atau tepung 

kecambah kacang hijau saja. Bahan lain yang mempengaruhi aktivitas antioksidan 

diantaranya adalah margarin. Margarin merupakan lemak yang terbuat dari proses 

hidrogenasi minyak nabati (Sulistiyo, 2006). Didalam margarin terdapat antioksidan 

sintetis yang ditambahkan untuk meningkatkan kadar gizi produk. Antioksidan yang 

ditambahkan dalam margarin antara lain tokoferol dan senyawa fenolik seperti Butylated 

hydroxyanisole (BHA), Butylated hydroxytoluene (BHT), dan Etilendiamin tetraasetat 

(EDTA). Margarin juga mengandung vitamin larut lemak seperti vitamin A, vitamin B1, 

B2, B3, dan vitamin D. Antioksidan yang terdapat pada tepung kecambah kacang hijau 

merupakan antioksidan alami. Menurut Busch (2017) kacang hijau yang dikecambahkan 

akan mengalami peningkatan kadar antioksidan seperti tokoferol, vitamin C, dan kadar 
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gizi yang lebih tinggi dari pada biji kacang hijau. Selain vitamin C, kecambah kacang 

hijau juga memiliki vitamin K sebesar 34 mcg. Aminah & Hersoelistyorini (2012) 

menambahkan bahwa tepung kecambah kacang hijau mengandung vitamin C sebesar 

30,92 mg dan vitamin E 438,6 mg. Antioksidan memiliki banyak manfaat antara lain 

menghambat oksidasi lemak pada produk sehingga dapat meminimalkan ketengikan, 

meningkatkan umur simpan produk, dan meredam radikal bebas didalam tubuh 

(Anggraeni, 2003). Berdasarkan uji Duncan dapat diketahui juga bahwa penambahan 

CMC tidak memberikan pengaruh terhadap aktivitas antioksidan brownies. 

 

4.4. Karakteristik Organoleptik Brownies Kukus 

Sifat organoleptik brownies diuji secara sensori oleh 30 panelis tidak terlatih. Uji sensori 

digunakan untuk mengetahui tingkat penerimaan konsumen terhadap suatu produk. 

Parameter yang diujikan meliputi warna, aroma, tekstur, rasa, dan overall (keseluruhan). 

Hasil sensori warna pada Tabel 10. menunjukkan tinggkat kesukaan konsumen paling 

besar pada formulasi substitusi 50% dengan penambahan CMC 0,25%. Sedangkan 

berdasarkan uji LSD, warna brownies pada semua formulasi tidak menunjukan perbedaan 

yang signifikan. Hal ini dikarenakan warna brownies pada tiap formulasi adalah sama 

yaitu coklat gelap seperti pada Gambar 7. Perbedaan nilai pada parameter warna ini 

disebabkan metode pengujian yang dilakukan adalah rangking sehingga penelis tidak 

dapat memberikan nilai yang sama dalam satu parameter. 

 

Untuk aroma brownies yang paling disukai panelis adalah brownies formulasi kontrol. 

Formulasi brownies kecambah kacang hijau 100% memiliki aroma yang paling kurang 

disukai panelis. Hal tersebut dikarenakan bau langu yang berasal dari tepung kecambah 

kacang hijau membuat panelis kurang menyukai aroma brownies kecambah kacang hijau. 

Bau langu pada kecambah kacang hijau berasal dari aktivitas enzim lipoksigenase yang 

menghasilkan beany flavor atau langu (Rob, S, & Noor, 2012). Penambahan vanili pada 

formulasi diharapkan dapat menghilangkan bau langu dari tepung kecambah kacang 

hijau. Bila dilihat pada hasil sensori maka penambahan vanili belum berhasil untuk 

menghilangkan bau langu tersebut. 
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Pada parameter tekstur, panelis lebih menyukai formulasi brownies kontrol dibandingkan 

dengan brownies kecambah kacang hijau. Berdasarkan uji LSD diketahui bahwa 

penggunaan tepung kecambah kacang hijau mempengaruhi tingkat penerimaan tektur 

brownies. Diduga hal ini berkaitan dengan tekstur brownies kecambah kacang hijau yang 

lebih rapuh daripada brownies kontrol. Selain itu, tekstur brownies kecambah kacang 

hijau yang sedikit lebih kering diduga menjadi salah satu penyebab panelis kurang 

menyukai brownies kecambah kacang hijau. 

 

Berdasarkan hasil sensori parameter rasa, panelis memilih formulasi kontrol bebagai 

formulasi yang paling disukai. Berdasarkan uji LSD terdapat perbedaan yang signifikan 

terhadap brownies kecambah kacang hijau 100%. Rasa yang kurang diterima oleh panelis 

ini diduga berasal dari bau langu yang dapat menimbulkan after taste yang tidak disukai 

panelis. Secara keseluruhan (overall) panelis memilih konsentrasi kontrol sebagai 

formulasi brownies yang paling disukai. Sedangkan formulasi brownies kecambah 

kacang hijau yang terbaik berdasarkan uji sensori adalah brownies kecambah kacang 

hijau 50% dengan penambahan CMC 0,25%. Formulasi ini dipilih karena memiliki 

karakteristik sensori yang hampir sama dengan brownies kontrol. 

 




