
 

28 

 

4. PEMBAHASAN 

 

Brownies adalah salah satu jenis cake yang bertekstur bantat, bewarna cokelat, rasanya 

manis. Tekstur brownies sedikit bantat sehingga tidak membutuhkan tepung dengan kadar 

gluten tinggi. Bahan - bahan pembuatannya terdiri dari tepung terigu, margarin, telur, 

gula pasir, dan cokelat. Brownies dibedakan menjadi dua macam yaitu brownies kukus 

dan brownies oven. Brownies mengandung lemak yang cukup tinggi yaitu mencapai 

60% bahkan lebih dari total adonan karena pemakaian lemak berperan dalam 

meningkatkan kualitas sensori produk (Sulistiyo, 2006). 

 

Penggunaan tepung pada pembuatan brownies dapat disubstitusi dengan tepung biji nangka. 

Tepung biji nangka dapat diperoleh dengan mengolah biji nangka yakni dengan direbus, 

dikeringkan dan dihaluskan (Restu, 2015). Biji nangka memiliki kandungan zat besi yang 

baik untuk produksi sel darah merah sehingga bisa mencegah anemia serta memiliki 

kandungan serat yang tinggi sehingga dapat memperlancar pencernaan (Muljawan, 

2016). Biji nangka juga mengandung riboflavin yang dapat menjadi antioksidan dan 

memiliki efek antimikroba (Maurya, 2016). 

 

Pembuatan brownies dengan tepung biji nangka pada penelitian ini menggunakan bahan 

tambahan berupa guar gum. Guar gum merupakan kelompok hidrokoloid 

galactomannan dari biji tanaman Cyamopsis tetragonolobus (Kohajdova et al, 2009). 

Guar gum memiliki beberapa fungsi untuk bahan makanan, antara lain sebagai 

emulsifier, thickener dan stabilizer (Mudgil, 2011). Guar gum juga dapat menjadi serat 

pangan larut air yang baik bagi tubuh (Yoon, 2008). Saran penggunaan guar gum untuk 

bahan pangan adalah 0,5 – 1%. Bila penggunaan lebih dari 1%, maka akan 

menyebabkan viskositas meningkat, penurunan protein dan penurunan lemak. Hal ini 

juga mempengaruhi tingkat penerimaan (sensori) terhadap bahan pangan (Mudgil, 

2011). Saran penggunaan guar gum bagi produk cake adalah 0,15% dari jumlah total 

adonan (Zambrano et al, 2004). Pada penelitian ini, konsentrasi guar gum yang 

digunakan adalah 0,1%, 0,15% dan 0,2%. 
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4.1.Kandungan Nutrisi Tepung Biji Nangka 

Tepung biji nangka diperoleh dari biji nangka yang telah diolah. Pengolahan yang 

dilakukan adalah pencucian biji nangka, perebusan, pengupasan kulit, pengeringan, 

penghalusan dan pengayakan sehingga menjadi butiran-butiran yang halus ((Pangesthi 

& Supriyadi, 2014). Biji nangka yang sudah direbus dipotong menggunakan slicer agar 

memudahkan proses pengeringan (Fadillah, 2008). Tepung biji nangka yang telah 

diolah memiliki kadar air 11,762%, dengan kadar lemak tepung sebesar 1,342%, kadar 

protein tepung adalah 18,265% dan kadar serat adalah sebesar 9,872%. Intensitas warna 

pada tepung biji nangka dapat dilihat dari indikator L* yakni sebesar 84,330, indikator 

a* sebesar -0,333 dan indikator b* sebesar 13,020 yang artinya cenderung kuning. 

Berdasarkan hasil pengamatan warna dari tepung biji nangka adalah kuning muda. 

 

Pembuatan tepung biji nangka menyebabkan penurunan kadar air biji nangka dari 

57,7% menjadi 11,762%, peningkatan kadar protein dari 4,2% menjadi 18,265%, 

peningkatan kadar lemak dari 0,1% menjadi 1,342%. Hal ini dikarenakan oleh proses 

pengeringan selama pembuatan tepung biji nangka. Pengeringan merupakan tahap yang 

sangat penting dalam pembuatan tepung biji nangka. Pengeringan ini bertujuan untuk 

mengurangi kadar air dan mengurangi aktivitas mikrobiologis yang tidak diinginkan 

seperti aktivitas enzim dan mikroba (Kusumawati, 2012). Pengurangan kadar air ini 

mempengaruhi peningkatan kadar nutrisi pada tepung. 

 

4.2.Karakteristik Fisik Brownies Kukus 

Berdasarkan hasil pengamatan, nilai kekerasan paling rendah adalah pada kontrol yaitu 

sebesar 678,858 gf dan yang paling tinggi adalah pada variasi tepung biji nangka 100% 

dan guar gum 0,15% yakni sebesar 1103,923 gf. Nilai kekerasan brownies kukus 

dengan tepung biji nangka 80% (guar gum 0,1% dan 0,15%) meningkat 34-35% 

dibandingkan brownies kontrol dan pada variasi tepung biji nangka meningkat 53-63% 

(guar gum 0,1% dan 0,15%) dibandingkan kontrol, namun penurunan pada brownies 

dengan guar gum 0,2% yakni penurunan 9% pada tepung biji nangka 80% dan kenaikan 

hanya 23% pada tepung biji nangka 100%. Tepung biji nangka tidak memiliki 

kandungan gluten dan hanya mengandung zat pati, sedangkan tepung terigu memiliki 

kandungan gluten (Khotijah, 2016). Gluten memiliki sifat elastis dan plastis yang akan 
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menentukan viskositas, kekuatan dan sifat reologi dari adonan (Wieser, 2007). Apabila 

jumlah gluten dalam adonan sedikit maka adonan kurang mampu menahan gas, 

sehingga pori-pori dalam adonan menjadi kecil dan tidak dapat mengembang dengan 

baik. Selain itu kandungan pati pada tepung biji nangka mempengaruhi tekstur pada 

brownies. Pati akan menyerap air dan granula pati akan menggelembung. Pada saat 

pemanasan, granula pati tersebut akan tergelatinisasi dan mengalami proses dehidrasi 

sehingga gel membentuk kerangka yang kokoh dan tekstur menjadi keras (Turisyawati, 

2011). Hal ini menyebabkan tekstur pada adonan brownies yang semakin keras pada 

penambahan tepung biji nangka. Selain itu kandungan pati pada tepung biji nangka 

adalah 40-50% dan tepung terigu adalah 65-70% dengan perbandingan kandungan 

amilopektin tepung biji nangka lebih rendah dibanding tepung terigu yaitu 49,5% dan 

75% (Pangesthi & Supriyadi, 2014). Amilopektin yang rendah menyebabkan adonan 

brownies tepung biji nangka menjadi lebih keras dibanding kontrol yang menggunakan 

tepung terigu. Hal ini juga terjadi pada penelitian Pangesthi & Supriyadi (2014) 

mengenai pembuatan onde-onde ketawa dengan tepung biji nangka yang menghasilkan 

onde-onde yang kurang renyah. Penggunaan tepung biji nangka juga berpengaruh 

terhadap keelastisan mie tepung yang menghasilkan mie yang mudah putus pada 

penelitian Khotijah (2016). 

 

Dari data pengamatan pada penelitian ini, semakin tinggi jumlah guar gum semakin 

tinggi nilai kekerasan pada brownies, namun pada guar gum 0,2% kekerasan menurun. 

Guar gum memiliki fungsi untuk meningkatkan stabilitas emulsi, mengontrol 

kristalisasi dan menghambat sineresis, serta dapat menjadi subtitusi lemak (Zambrano, 

2004). Guar gum bersifat sebagai emulsifier yang akan mengikat permukaan hidrofobik 

protein dan permukaan hidrofilik gluten (Ribotta, 2004 & Kohajdova et al, 2009). 

Semakin kuat ikatan emulsifier maka akan memperbaiki tekstur dan meningkatkan 

volume adonan (Ribotta, 2004). Hal ini sesuai pada perlakuan adonan brownies yang 

diberi guar gum 0,2% dan menghasilkan brownies yang tidak keras. Namun hasil 

penelitian ini tidak sepenuhnya sesuai dengan teori, karena untuk perlakuan adonan 

tepung biji nangka yang diberi guar gum 0,1% dan 0,15% memiliki kekerasan yang 

meningkat. Hal ini dapat terjadi karena jumlah guar gum yang tidak memadai sehingga 

ikatan emulsifier yang dihasilkan tidak kuat, maka tekstur pada adonan menjadi keras. 
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4.3.Karakteristik Kimia Brownies Kukus 

4.3.1. Kadar Air 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penambahan tepung biji nangka dan 

guar gum meningkatkan kadar air sebesar 12 - 26% dibandingkan brownies kukus 

kontrol. Kadar air paling rendah adalah pada kontrol yaitu sebesar 25,271% dan yang 

paling tinggi adalah pada variasi tepung biji nangka 100% dan guar gum 0,2% yakni 

sebesar 32,451% dengan peningkatan sebesar 26% dari brownies kontrol. Fungsi guar 

gum adalah sebagai crumb-softening agents yang akan berinteraksi dengan pati. Guar 

gum dan pati akan membentuk senyawa kompleks yang akan mencegah retrogradasi 

sehingga dapat mencegah migrasi air. Pembentukan senyawa kompleks tersebut 

menyebabkan gum dapat menahan air hingga setelah proses pembuatan kue (Ribotta, 

2004). Hal ini menyebabkan kadar air pada brownies dengan penambahan guar gum 

akan lebih tinggi, karena semakin banyak senyawa yang menahan air. 

 

4.3.2. Kadar Abu 

Berdasarkan hasil penelitian, kadar abu brownies semakin tinggi ketika tepung biji 

nangka dan guar gum yang digunakan semakin tinggi dengan peningkatan sebesar 92-

342% dibandingkan brownies kontrol. Kadar abu yang paling tinggi pada variasi tepung 

biji nangka 100% dan guar gum 0,2% yakni 5,959% dengan peningkatan 4 kali lipat 

dari brownies kontrol dan yang paling rendah adalah pada kontrol yakni 1,348%. 

Penambahan tepung biji nangka menyebabkan peningkatan kadar abu dikarenakan 

kandungan mineral pada biji nangka yang lebih tinggi daripada tepung terigu. 

Berdasarkan penelitian, kandungan kadar abu pada tepung biji nangka adalah 2,656%, 

sedangkan kandungan kadar abu tepung terigu adalah 0,47 gram per 100 gram tepung 

terigu (USDA, 2018). Kandungan mineral per 100 gram biji nangka adalah fosfor 200 

mg, kalsium 33 mg dan besi 1 mg (Kusumawati, 2012). Peningkatan kadar abu juga 

meningkat seiring dengan peningkatan penggunaan guar gum. Hal ini dikarenakan telah 

disebutkan sebelumnya bahwa gum mampu menahan air hingga setelah proses 

pembuatan kue (Ribotta, 2004), sehingga mineral pada adonan ditahan didalam adonan 

pada saat pemasakan sehingga dapat bertahan hingga menjadi brownies. 
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4.3.3. Kadar Lemak 

Berdasarkan hasil penelitian, semakin banyak tepung biji nangka maka kadar lemak 

semakin menurun dengan penurunan hingga 55-85% dibandingkan brownies  kontrol. 

Kadar lemak brownies kontrol memiliki perbedaan yang sangat signifikan terhadap 

formulasi brownies yang lain. Pada brownies biji nangka 80% memberikan perbedaan 

yang signifikan dengan menghasilkan kadar lemak yang semakin rendah pada setiap 

penambahan guar gum dengan penurunan 55-81% dari brownies kontrol , sedangkan 

brownies biji nangka 100% tidak memberikan perbedaan yang signifikan pada tiap 

jumlah guar gum yang ditambahkan dengan penurunan 85-86% dari brownies kontrol. 

Kadar lemak paling tinggi adalah pada kontrol yaitu sebesar 30,471% dan yang paling 

rendah adalah pada brownies dengan variasi tepung biji nangka 100% dan guar gum 

0,15% yakni sebesar 4,289% dengan penurunan sebesar 86% dari brownies kontrol. Hal 

ini sesuai dengan penelitian Zambrano (2004), bahwa penambahan guar gum mampu 

mengurangi kadar lemak dan kadar kalori. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan guar 

gum untuk menahan air dan mencegah migrasi, sehingga gum dapat berguna sebagai 

subtitusi lemak (Zambrano, 2004). Hal ini juga dipengaruhi oleh kadar lemak pada 

tepung biji nangka lebih rendah daripada tepung terigu. Kadar lemak tepung biji nangka 

adalah 1,342%, sedangkan kadar lemak tepung terigu adalah 1,66 gram per 100 gram 

(USDA, 2018). 

 

4.3.4. Kadar Protein 

Penambahan tepung biji nangka pada brownies meningkatkan kadar protein dengan 

peningkatan sebesar 22-67% dari brownies kontrol. Brownies biji nangka 80% dan 

100% dengan penambahan guar gum 0,15% tidak memberikan perbedaan yang 

signifikan. Kadar protein paling rendah adalah pada kontrol yakni sebesar 10,974% dan 

yang paling tinggi adalah pada brownies kukus dengan variasi tepung biji nangka 100% 

dan guar gum 0,1% yakni sebesar 18,339% dengan peningkatan 67% dibanding 

brownies kontrol. Kadar protein brownies biji nangka 100% lebih besar dibandingkan 

dengan yang 80% yakni 13,349-16,303% dan 14,431-18,339%. Hal ini disebabkan oleh 

kadar protein tepung biji nangka lebih besar dibanding tepung terigu. Kadar protein 

tepung biji nangka pada penelitian ini adalah 18,625%, sedangkan kadar protein tepung 

terigu adalah 11,98 gram pada 100 gram tepung terigu (USDA, 2018). Sedangkan 
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penambahan guar gum memberi dampak yang bervariasi terhadap kadar protein 

brownies kukus. Berdasarkan penelitian oleh Zambrano (2004) penambahan guar gum 

mampu meningkatkan protein, hal ini dikarenakan sifat guar gum yang mempu 

menahan air dan protein larut air pada bahan pangan. 

 

4.3.5. Kadar Serat Pangan 

Serat pangan merupakan senyawa yang termasuk keluarga dari karbohidrat (Yoon, 

2008). Kadar serat brownies semakin meningkat saat tepung biji nangka dan jumlah 

guar gum meningkat sebesar 3 - 389% dari brownies kontrol. Brownies kontrol tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan dengan brownies dengan tepung biji nangka 80% 

dan guar gum 0,1%. Kadar serat paling rendah adalah pada kontrol yakni 8,370% dan 

yang paling tinggi adalah pada brownies kukus dengan tepung biji nangka 100% dan 

guar gum 0,2% yakni sebesar 40,941% dengan peningkatan 389% dibanding brownies 

kontrol. Hal ini dikarenakan penambahan guar gum mampu meningkatkan kadar serat 

pada bahan pangan (Zambrano, 2004). Guar gum merupakan serat pangan yang 

merupakan galaktomanan yang diperoleh dari endosperma Cyamopsis tetragonolobus L, 

yang merupakan kelompok kacang-kacangan (Yoon,2008). Penambahan guar gum yang 

terhidrolisasi secara parsial juga mampu meningkatkan kadar serat pada beberapa bahan 

pangan (Mudgil, 2011). Guar gum juga telah digunakan sebagai sumber serat pangan 

pada bahan pangan sejak 1987 di Jepang. Guar gum dapat meningkatkan viskositas 

pada produk cair, sehingga dapat berguna untuk pembentukan serat pangan pada produk 

pangan. Kandungan serat pangan pada guar gum adalah lebih dari 75% (Yoon, 2008).  

 

Penambahan tepung biji nangka pada brownies kukus juga mampu meningkatkan kadar 

serat, hal ini dikarenakan kadar serat tepung biji nangka lebih besar dibanding tepung 

terigu. Kadar serat tepung biji nangka adalah 9,872%, sedangkan kadar serat pada 

tepung terigu adalah 2,4 g per 100 gram (USDA, 2018).  Peningkatan kadar serat pada 

bahan makanan maka semakin baik untuk pencernaan. Serat tidak dapat diserap oleh 

usus namun memiliki peran yang penting karena dapat mencega disfungsi alat 

pencernaan. Serat mampu mencegah sembelit, mencegah kanker, mencegah sakit pada 

usus besar, membantu menurunkan kadar kolesterol, membantu mengontrol kadar gula 

dalam darah dan lain sebagainya (Turisyawati, 2011). 
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4.3.6. Kadar Gula Sederhana 

Gula sederhana merupakan karbohidrat sederhana yakni monosakarida dan disakarida 

serta turunannya. Gula sederhana berperan penting untuk sehari-hari, antara lain untuk 

pemanis makanan seperti sukrosa (Chinachoti, 1995). Total gula sederhana brownies 

kontrol paling rendah dibanding dengan brownies subsitusi tepung biji nangka yang 

lainnya. Peningkatan gula sederhana pada penggunaan tepung biji nangka dan guar gum 

adalah 19-53%. Nilai total gula sederhana yang paling rendah adalah pada kontrol yakni 

39,037 dan yang paling tinggi adalah pada brownies tepung biji nangka 80% dan guar 

gum 0,2% yakni sebesar 59,634 yakni dengan peningkatan 53% dibandingkan brownies 

kontrol. Brownies dengan tepung biji nangka 80% memiliki total gula sederhana 

semakin meningkat seiring dengan meningkatnya guar gum dengan pengingkatan dari 

21% hingga 53% dari gula sederhana pada brownies kontrol, sedangkan pada brownies 

tepung biji nangka 100% memiliki hasil yang bervariasi dengan penigkatan 19-37% dari 

gula sederhana pada brownies kontrol. Komposisi guar gum adalah polimer karbohidrat 

berupa galaktosa dan manosa (Mudgil, 2011) yakni dengan perbandingan galaktosa dan 

manosa adalah 1:2 (Chinachoti, 1995). Komposisi guar gum yang berupa karbohidrat 

dapat meningkatkan gula sederhana pada brownies tepung biji nangka. 

 

Peningkatan gula sederhana pada penambahan tepung biji nangka disebabkan oleh 

kandungan pati pada tepung biji nangka sebesar 40-50% dan tepung terigu adalah 65-

70% dengan perbandingan kandungan amilopektin tepung biji nangka lebih rendah 

dibanding tepung terigu yaitu 49,5% dan 75% (Pangesthi & Supriyadi, 2014). Tepung 

terigu memiliki kandungan pati yang lebih tinggi namun rendah amilosa. Tepung biji 

nangka memiliki kandungan amilosa yang tinggi serta memiliki enzim alfa amilase. 

Aktivitas enzim amilase (ekstrak kasar enzim) pada biji nangka adalah 13,96 U/ml. 

Enzim amilase mampu menghidrolisis pati menjadi gula-gula sederhana yakni glukosa 

dan maltosa (Turisyawati et al, 2011). Bila seseorang mengonsumsi bahan pangan 

dengan kadar gula sederhana yang tinggi maka akan diubah menjadi lemak, perubahan 

ini terjaddi di dalam hati. Gula sederhana tersebut dapat diubah menjadi lemak dengan 

jumlah tidak terbatas dan menyebabkan obesitas. Obesitas bisa dihindari dengan 

melakukan olahraga yang seimbang (Siregar, 2014). 
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4.3.7. Kadar Karbohidrat 

Kadar karbohidrat meningkat seiring dengan meningkatnya tepung biji nangka dan guar 

gum, kecuali pada tepung biji nangka 100% penambahan guar gum 0,2% yang 

menurun. Kadar karbohidrat paling rendah adalah pada kontrol yakni sebesar 31,487% 

dan yang paling tinggi adalah pada brownies kukus dengan tepung biji nangka 100% 

dan guar gum 0,15% yakni dengan hasil 46,370%. Kadar karbohidrat yang meningkat 

berbanding terbalik dengan menurunnya kadar lemak. Hal ini menunjukkan bahwa 

kadar karbohidrat sangat dipengaruhi oleh nilai kadar lemak karena penggunaan guar 

gum. Hal ini disebabkan oleh penambahan guar gum yang mampu mengurangi kadar 

lemak dan kadar kalori. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan guar gum untuk menahan 

air dan mencegah migrasi, sehingga gum dapat berguna sebagai subtitusi lemak 

(Zambrano, 2004).  

 

4.3.8. Total Kalori 

Semakin banyak penggunaan tepung biji nangka dan guar gum maka memberi hasil 

brownies dengan nilai kalori yang semakin rendah. Pada hasil kadar kalori diatas dapat 

dilihat pada brownies kontrol memiliki perbedaan yang signifikan pada semua formulasi 

brownies. Nilai kalori paling rendah adalah pada brownies dengan tepung biji nangka 

100% dan guar gum 0,2% yakni sebesar 269,011% dan yang paling tinggi adalah pada 

kontrol yakni sebesar 444,089%. Penurunan nilai kalori juga diikuti oleh penurunan 

kadar lemak dan peningkatan kadar karbohidrat. Hal ini dikarenakan lemak merupakan 

penyumbang kadar kalori yang besar yaitu 9 kkal, sedangkan karbohidrat hanya 

menyumbang 4 kkal. Hal ini disebabkan oleh penambahan guar gum sebagai pengganti 

lemak pada brownies biji nangka. Guar gum dapat membantru mengurangi kadar kalori 

pada makanan namun tetap mempertahankan tekstur (Mc. Williams, 2011). 

 

4.4.Karakteristik Organoleptik Brownies Kukus 

Pengujian tingkat penerimaan organoleptik brownies kukus dari tepung biji nangka dan 

penambahan guar gum dilihat dari aroma, rasa, tekstur dan overall. Pada karakteristik 

aroma tidak ada perbedaan nyata pada kontrol dan penambahan tepung biji nangka. 

Penambahan tepung biji nangka berpengaruh terhadap rasa, sedangkan penambahan 

guar gum tidak berpengaruh terhadap rasa. Nilai kesukaan rasa tertinggi adalah pada 



36 

 

 

 

kontrol dengan nilai 3,257 dan paling rendah adalah pada brownies dengan tepung biji 

nangka 100% dan guar gum 0,1% dengan hasil 2,343. Hal ini dikarenakan guar gum 

memiliki rasa dan aroma yang netral (Kohajdova et al, 2009) serta warna yang netral 

(Yoon, 2008). Tepung biji nangka berpengaruh terhadap rasa disebabkan oleh rasa asli 

dari biji nangka yang khas (Muljawan, 2016). Hal ini terjadi pula pada pembuatan pia 

kering dari tepung biji nangka, yakni peningkatan tepung bji nangka memberi rasa pahit 

sehingga tingkat penerimaan berkurang (Restu, 2015). Pada pembuatan onde-onde 

ketawa dengan penambahan tepung biji nangka juga menurunkan tingkat penerimaan 

pada karakteristik rasa (Pangesthi & Supriyadi, 2014). 

 

Pada karakteristik tekstur terdapat perbedaan nyata terhadap kontrol dan penambahan 

tepung biji nangka dan guar gum. Nilai kesukaan tekstur tertinggi terdapat pada kontrol 

yakni dengan hasil 3,571 dan yang paling rendah adalah pada brownies tepung biji 

nangka 100% penambahan guar gum 0,1% dengan hasil 1,829. Nilai kesukaan tekstur 

brownies tepung biji nangka dengan penambahan guar gum 0,2% mendekati kontrol 

yaitu 2,457. Hal ini dikarenakan tepung biji nangka tidak memiiki kandungan gluten, 

sedangkan tepung terigu memiliki kandungan gluten (Khotijah, 2016). Apabila jumlah 

gluten dalam adonan sedikit maka adonan kurang mampu menahan gas, sehingga pori-

pori dalam adonan menjadi kecil dan tidak dapat mengembang dengan baik 

(Turisyawati, 2011). Hal ini menyebabkan tekstur pada adonan brownies yang semakin 

keras pada penambahan tepung biji nangka, sehingga tingkat kesukaan pada tekstur 

berurang.Selain itu kandungan kandungan amilopektin tepung biji nangka lebih rendah 

dibanding tepung terigu (Pangesthi & Supriyadi, 2014). Amilopektin yang rendah 

menyebabkan adonan brownies tepung biji nangka menjadi lebih keras dibanding 

kontrol yang menggunakan tepung terigu. Penambahan guar gum  meningkatkan tingkat 

kesukaan terhadap tekstur. Hal ini dikarenakan guar gum memiliki fungsi untuk 

meningkatkan stabilitas emulsi, mengontrol kristalisasi dan menghambat sineresis, serta 

dapat menjadi subtitusi lemak (Zambrano, 2004). Guar gum bersifat sebagai emulsifier 

yang akan mengikat permukaan hidrofobik protein dan permukaan hidrofilik gluten 

(Ribotta, 2004 & Kohajdova et al, 2009). Semakin kuat ikatan emulsifier maka akan 

memperbaiki tekstur dan meningkatkan volum adonan (Ribotta, 2004), sehingga tingkat 

kesukaan pada brownies meningkat. 
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Secara keseluruhan terdapat perbedaan nyata terhadap brownies dengan penambahan 

tepung biji nangka dan kontrol, sedangkan tidak ada perbedaan nyata terhadap brownies 

dengan penambahan guar gum. Penambahan tepung biji nangka cukup berpengaruh 

terhadap tingkat kesukaan tekstur dan rasa, karena kandungan tepung biji nangka 

dengan amilopektin yang rendah dan rasa khas biji nangka. 

 

4.5.Formulasi yang Terpilih 

Dari hasil  pengujian secara fisik, kimia, dan organoleptik dapat dipilih brownies yang 

dapat diterima oleh konsumen yaitu brownies substitusi biji nangka 100% dan 

penambahan guar gum 0,2%. 


