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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Konsumsi produk pangan dengan kandungan lemak yang terlalu tinggi dapat 

menyebabkan beberapa penyakit seperti obesitas, hiperkolestrolemik, tekanan darah 

tinggi, stroke, jantung koroner, dan kanker (Ong et al., 2015). Menurut AHA (American 

Heart Association) batasan asupan lemak total adalah 30% dari total kalori dengan 

jumlah lemak jenuh <7%. Untuk mencapai pola makan yang sehat dan terhindar dari 

penyakit tersebut maka perlu dilakukan peningkatan asupan buah, sayur, maupun biji-

bijian (Ognean et al., 2006). 

 

Sebagian masyarakat sudah mulai memperhatikan pentingnya kesehatan dan mencari 

cara untuk memperbaiki pola makan menjadi lebih sehat dan rendah lemak. Namun, 

tidak dapat dihindari bahwa rasa makanan menjadi faktor penting dalam penerimaan 

konsumen. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat inilah yang 

mendorong perlunya penurunan kandungan lemak pada produk pangan dengan 

menggunakan fat mimetic, yaitu senyawa yang dapat memberi mouthfeel dan bodi 

seperti lemak (Ong et al., 2015). 

 

Brownies merupakan salah satu produk bakery yang mengandung lemak cukup tinggi, 

yaitu lebih dari 50% total adonan. Tingginya lemak tersebut disebabkan karena 

penggunaan shortening (margarin/mentega/minyak) sebagai salah satu bahan utama 

dalam proses pembuatannya. Penggunaan lemak dalam pembuatan brownies berperan 

dalam memberi karakteristik sensori maupun fisik sehingga penurunan jumlah lemak 

dapat mempengaruhi karakteristik sensori serta fisik produk. Oleh sebab itu, penurunan 

jumlah lemak dalam brownies dapat dilakukan dengan penggantian lemak berupa 

margarin/mentega/minyak dengan bahan yang dapat menghasilkan karakteristik semirip 

mungkin dengan lemak, namun dengan kalori yang lebih rendah yaitu bahan berbasis 

karbohidrat ataupun protein yang berfungsi sebagai fat mimetic (Ong et al., 2015) 

 

Bahan yang dapat berperan sebagai fat mimetic dengan basis karbohidrat adalah puree 

buah pisang ambon. Penggunaan puree pisang ambon berpengaruh terhadap 
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karakteristik fisikokimia maupun sensori brownies kukus seperti pada penelitian oleh 

Ong et al., (2015) yang menggunakan puree pisang ambon ripe sebagai fat mimetic. 

Pisang ambon ripe memiliki kandungan karbohidrat seperti pati, pektin, selulosa, dan 

gula sederhana yang mampu menyerap air dan memiliki sifat menyerupai lemak (Ong et 

al., 2015; Thakur et al., 2009; Mohapatra et al., 2010). Namun kadar pati, pektin dan 

gula sederhana pisang ambon tersebut berbeda pada tingkat kematangan yang berbeda, 

sehingga dapat menyebabkan perbedaan pula pada kemampuan menyerap air (Yap et 

al., 2017). Pada tahap unripe hanya kandungan pati pada pisang ambon yang lebih 

tinggi, namun kadar pektin dan gula sederhana sangat rendah dan akan meningkat 

seiring dengan proses pematangan (ripening) (Tapre dan Jain, 2012) sehingga pisang 

unripe tidak dapat digunakan sebagai fat mimetic. Belum ada penelitian yang 

membandingkan antara penggunaan puree pisang ambon ripe dan overripe sebagai fat 

mimetic pada brownies kukus. Oleh sebab itu, pada penelitian ini dilakukan pengujian 

terhadap karakteristik fisik, kimia dan juga organoleptik brownies kukus dengan 2 jenis 

puree yaitu puree pisang ambon ripe dan overripe. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1.  Fat Mimetic 

Fat replacer merupakan suatu substansi yang dapat menghasilkan karakteristik sensori 

serta tekstur produk pangan mirip dengan lemak. Penggantian lemak ini dapat berbasis 

karbohidrat, protein, maupun lemak. Secara umum fat replacer digolongkan menjadi 2, 

yaitu fat substitutes dan fat mimetic. Fat substitute merupakan bahan yang memiliki 

struktur kimia dan karakteristik fisikokimia mirip dengan lemak, sedangkan fat mimetic 

merupakan bahan yang memiliki struktur kimia sama sekali berbeda dengan lemak dan 

biasanya berbasis karbohidrat dan protein (Ognean et al., 2006). Fat mimetic tidak dapat 

digunakan untuk menggantikan lemak secara menyeluruh pada proporsi 100% (Akoh, 

1998). Fat mimetic berbasis karbohidrat akan meniru karakteristik lemak dengan cara 

mengikat air. Karbohidrat akan membentuk struktur mirip gel saat berikatan dengan air 

dan menghasilkan karakteristik sebagai pelumas pada adonan (Serin dan Sayar, 2016). 

Selain mengikat air, komponen tersebut juga berperan dalam memberi tekstur dan 

mouthfeel. Kalori dari fat mimetic berkisar antara 0-4 kkal/g. Contoh fat mimetic 

berbasis karbohidrat adalah pati, selulosa, pektin, dan gula sederhana (Akoh, 1998).  
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1.2.2. Pisang Ambon 

Pisang ambon (Musa acuminata triploid AAA) merupakan salah satu buah tropis yang 

kaya akan zat gizi. Secara umum, 3 jenis pisang ambon yang dikenal di Indonesia yaitu 

pisang ambon kuning yang secara internasional dikenal dengan nama pisang Gros 

Michel, pisang ambon lumut, dan pisang ambon putih/pisang cavendish (Molina dan 

Roa, 2000; Redaksi Trubus, 2003). Umumnya, pisang ambon memiliki ukuran panjang 

20 cm dengan diameter 4 cm (Satuhu & Supriyadi, 2008). Pisang ambon yang 

digunakan pada penelitian ini adalah pisang ambon kuning dengan 2 tingkat 

kematangan yang berbeda, yaitu buah ripe (color chart nomor 5) dan buah pisang 

ambon yang sudah overripe (color chart nomor 7) yang dapat dilihat pada Gambar 1. 

Nutrisi pisang ambon masak dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Gambar 1. Indeks Warna Pisang (USDA, 2017) 

 

Tabel 1. Komposisi Kimia Pisang Ambon Masak  

Parameter  Jumlah (g/100 gram edible 

portion ± standar deviasi) 

Kadar air 

Kadar abu 

Digestible starch 

Sukrosa 

Glukosa 

Fruktosa 

Pati resisten 

Lemak 

Serat tidak larut 

Serat larut 

74,2 ± 0,5 

0,8 ± 0,1 

1,3 

6,8 ± 0,2 

4,1 ± 0,3 

4,9 

4,5 

2,4 ± 0,5 

1,9 ± 0,1 

0,8 ± 0,1 

(Hettiaratchi et al., 2011) 
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Puree pisang ambon ripe maupun overripe dapat berperan sebagai fat mimetic berbasis 

karbohidrat karena adanya kandungan pati, gula sederhana, dan serat pangan larut 

berupa pektin. Pektin mampu memberi smoothness dan memiliki palatabilitas mirip 

lemak, sedangkan gula sederhana dapat membantu penyerapan air (Ong et al., 2015). 

Prinsip polisakarida sebagai fat mimetic adalah kemampuannya dalam mengikat air. 

Molekul air memiliki empat ikatan hidrogen dengan 2 ikatan yang mengikat masing-

masing atom hidrogen pada molekul air tersebut dan 2 lainnya membentuk ikatan 

dengan OH dari 2 molekul yang berdekatan. Pada konsentrasi minimal 0,1%-1,0% 

dalam air (99,9%-99,0%), akan terbentuk ikatan hidrogen antara polisakarida dan air 

(intermolekuler) maupun antar molekul-molekul air (intramolekuler) yang kemudian 

terjadi pembentukkan gel. Pati terdiri dari 2 jenis yaitu amilosa dan amilopektin dengan 

rasio 15-25% dan 85-75%. Gelatinisasi pati oleh air terjadi karena adanya proses 

pemecahan ikatan intermolekuler antara O-6 amilosa dengan OH-2 amilopektin saat 

dipanaskan. Pemecahan tersebut menyebabkan molekul air masuk karena energi kinetik 

amilopektin lebih tinggi sehingga membentuk ikatan hidrogen (Tako et al., 2014). 

 

Kandungan pektin pada pisang ambon berkisar 0,7-1,2%. Pektin dapat dibedakan 

menjadi 2 berdasarkan derajat esterifikasi, yaitu pektin dengan metoksil rendah/LM (25-

50%) dan pektin dengan metoksil tinggi/HM (50-80%) (Thakur et al., 2009). Jenis 

pektin yang terdapat pada pisang adalah pektin dengan metoksil tinggi/HM (Yapo, 

2009). Mekanisme pektin sebagai fat mimetic adalah dengan mengikat air dan 

membentuk gel. Pektin metoksil tinggi memiliki gugus metil-ester dalam jumlah banyak 

sehingga terbentuknya gel disebabkan karena adanya junction zone yang distabilkan 

oleh ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik antar gugus metil-ester. Ikatan hidrogen 

terdapat pada antar atom oksigen antar molekul pektin dan ikatan hidrogen sendiri tanpa 

adanya interaksi hidrofobik tidak dapat membentuk gel yang kuat. Interaksi hidrofobik 

terjadi karena adanya interaksi antara molekul air dengan gugus metoksil non polar pada 

pektin. Gugus metoksil tersebut akan bergabung sehingga luas permukaan yang kontak 

dengan air menjadi lebih kecil dan menyebabkan proses stabilisasi. Proses gelasi pektin 

HM memerlukan kondisi pH yang rendah atau gula dalam bentuk sukrosa atau fruktosa 

(Caballero et al., 2016). pH pisang dari yang mentah sampai masak yang berkisar antara 

4,80 dan 5,47 sehingga dapat mendukung proses gelasi pektin (Alkarkhi et al., 2011). 
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Proses pematangan pisang akan mengubah warna kulit, tekstur, dan komposisi kimia 

dari buah pisang. Buah pisang overripe memiliki kandungan air, gula sederhana, dan 

serat pangan yang lebih tinggi namun kandungan patinya lebih rendah jika 

dibandingkan pisang ripe (Adisa dan Okey, 1987; Tapre dan Jain, 2012). Peningkatan 

kandungan air selama proses pematangan terjadi karena adanya pemecahan karbohidrat 

yaitu pati menjadi lebih sederhana serta adanya perpindahan secara osmosis dari kulit ke 

bagian pulp. Selain kandungan air, kandungan pektin pada pisang dalam bentuk kalsium 

pektat meningkat seiring dengan proses pematangan (Tapre dan Jain, 2012). 

Peningkatan kadar pektin terjadi karena protopektin tidak larut diubah menjadi pektin 

larut air yang kemudian menyebabkan melunaknya dinding sel (Mohapatra et al., 2010). 

Hal ini didukung oleh Putra et al., (2007) yang menyatakan bahwa selama proses 

pematangan, buah pisang akan semakin lunak karena proses depolimerisasi dan 

solubilisasi pektin akibat adanya aktivitas enzim pektolitik yang menghidrolisis ikatan 

glikosidik antar unit-unit asam galakturonat yang berdekatan dengan gugus karboksilat 

bebas sehingga membentuk asam pektin. Berbeda dengan pektin, pati, dan gula 

sederhana yang mengalami perubahan selama proses pematangan, kandungan selulosa 

pada buah pisang tidak menunjukkan adanya perbedaan nyata selama proses 

pematangan (Adegboyega, 1973; Adisa dan Okey, 1987). Perbedaan komposisi kimia 

pisang selama proses pematangan dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Komposisi Kimia Pisang pada Tingkat Kematangan Berbeda 

Parameter 
Tingkat Kematangan 

5 6 7 

Air (%) 

Abu (%) 

Lemak (%) 

Protein 

Asam Tertitrasi (dalam 

bentuk asam malat 

Pektin (dalam bentuk 

kalsium pektat) 

Gula Total (%) 

Pati (%) 

TSS (
o
Brix 

73,87 ± 0,23
a
 

0,683 ± 0,006
a
 

0,24 ± 0,004
a
 

0,81 ± 0,002
a
 

0,37 ± 0,004
a
 

 

0,37 ± 0,012
a
 

 

13,38 ± 0,53
a
 

7,05 ± 0,22
a
 

19,2 ± 0,2
a 

74,24 ± 0,22
a
 

0,675 ± 0,005
a
 

0,28 ± 0,006
b
 

0,80 ± 0,008
a
 

0,41 ± 0,013
b
 

 

0,41 ± 0,01
b
 

 

16,67 ± 0,23
b
 

4,09 ± 0,11
b
 

20,73 ± 0,115
b 

74,92 ± 0,09
b
 

0,645 ± 0,009
b
 

0,28 ± 0,005
b
 

0,78 ± 0,003
b
 

0,48 ± 0,004
c
 

 

0,66 ± 0,02
c
 

 

18,48 ± 0,45
c
 

1,56 ± 0,14
c
 

23,07 ± 0,115
c 

(Tapre dan Jain, 2012) 
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1.2.3. Brownies 

Berdasarkan formulasi dan metode pembuatannya, cake dapat dikelompokkan menjadi 

3, yaitu tipe batter, foam, dan chiffon. Pada cake tipe batter, lemak dan gula dikocok 

terlebih dahulu hingga mengembang kemudian ditambahkan dengan tepung di akhir 

proses pengocokan. Pada cake tipe foam, telur dan gula dikocok hingga mengembang 

dan kaku kemudian ditambahkan dengan tepung yang sudah diayak lalu diaduk 

perlahan. Cake tipe chiffon merupakan kombinasi dari tipe batter dan tipe foam. Adonan 

berisi tepung, kuning telur, minyak dan air diaduk secara perlahan dengan kocokan 

putih telur. Brownies kukus termasuk dalam cake tipe foam karena dalam pembuatannya 

telur dikocok terlebih dahulu dengan gula hingga mengembang dan kaku (Wilderjans et 

al., 2013). Hal ini didukung oleh Apriadji (2013) yang menyatakan bahwa brownies 

kukus pada dasarnya tidak berasal dari adonan brownies panggang melainkan dari 

adonan sponge cake.  

 

Brownies  merupakan jenis cake berwarna cokelat kehitaman yang memiliki tekstur 

lebih padat karena tidak membutuhkan pengembangan yang tinggi (Sulistyo, 2006 

dalam Silfia, 2012). Berdasarkan metode pematangannya, brownies dibedakan menjadi 

2 yaitu brownies panggang dan brownies kukus. Penggunaan lemak pada brownies 

berfungsi sebagai texturizer (memberi tekstur yang lembut), shortening (memperpendek 

serabut gluten sehingga meningkatkan keempukan), tenderizer (memberi kelembutan), 

dan flavoring agent (meningkatkan kualitas rasa dan aroma) (Ong et al., 2015).  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan 

proporsi margarin dan bahan fat mimetic, serta perbedaan tingkat kematangan pisang 

ambon yakni puree pisang ambon ripe dan pisang ambon overripe terhadap 

karakteristik fisikokimia dan organoleptik brownies kukus, dan mengetahui proporsi 

margarin dan bahan fat mimetic yang paling disukai oleh panelis. 


