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4. PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian ini diuji karakteristik fisikokimia dan organoleptik brownies kukus 

dengan puree pisang ambon sebagai pengganti lemak dengan 4 tingkat perlakuan yaitu 

0%, 25%, 50%, 75%, dan 100% dengan 2 jenis puree yaitu pisang ambon ripe dan 

overripe. Pada brownies pembanding formulasi yang digunakan berbeda dengan 

brownies dengan penambahan puree pisang ambon, yakni dengan menggunakan 

formulasi brownies kukus pada umumnya. Menurut Apriadji (2013) brownies kukus 

pada dasarnya tidak berasal dari adonan brownies panggang melainkan dari adonan 

sponge cake. Umumnya, brownies menggunakan dark chocolate compound, namun 

untuk menurunkan kandungan lemak serta kalori pada produk, maka pada brownies 

rendah lemak digunakan cokelat bubuk yang memiliki kandungan lemak lebih rendah.  

Dengan adanya penurunan jumlah lemak pada adonan yang digantikan dengan puree 

pisang ambon sebagai fat mimetic, kualitas brownies kukus yang dihasilkan menurun. 

Penurunan kualitas sensoris brownies misalnya tekstur menjadi kasar, penurunan cita 

rasa, dan pori yang tidak merata (Ong et al., 2015). Hal ini didukung oleh Akoh (1998) 

bahwa fat mimetic tidak dapat digunakan untuk menggantikan lemak berdasarkan gram 

per gram dengan formulasi yang sama. Oleh sebab itu, pada penelitian ini dilakukan 

pembuatan brownies kukus rendah lemak dengan metode chiffon untuk memperbaiki 

kualitas produk. Pada metode ini adonan dicampur dengan kocokan putih telur yang 

kaku untuk menghasilkan tekstur berpori (Wilderjans et al., 2013) 

 

Dalam pembuatan brownies dengan metode chiffon pada penelitian ini, putih telur 

menjadi bahan yang penting karena dapat memperbaiki struktur atau kerangka dan pori 

produk. Putih telur atau albumin mengandung lebih dari 50% protein telur. Protein yang 

terkandung dalam putih telur yaitu ovalbumin (54%), ovotransferrin (12%), ovomukoid 

(11%), ovomucin (3.5%), and lysozyme (3.5%) (Abeyrathne et al., 2013). Albumin 

telur memiliki kemampuan untuk membentuk buih yang baik. Hal ini disebabkan karena 

molekul protein memiliki gugus hidrofilik dan hidrofobik. Ketika dilakukan 

pengocokkan, udara akan masuk ke dalam solusi dan membentuk gelembung-

gelembung, sedangkan gugus hidrofobik akan membantu proses penyerapan udara 
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melalui proses denaturasi (unfolding) dan membentuk lapisan film di sekitar gelembung 

sehingga menjaga stabilitas buih (Lomakina dan Mikova, 2006). 

 

Kandungan gula tertinggi pada pisang adalah sukrosa. Kandungan sukrosa yang tinggi 

ini mempengaruhi tekstur brownies yang dihasilkan yaitu cenderung kasar. Untuk 

memperbaiki tekstur produk maka digunakan gliserin dan glukosa cair pada penelitian 

ini. Gliserin merupakan salah satu jenis poliol atau gula alkohol yang dapat berperan 

sebagai humektan sehingga mampu meningkatkan volume produk, menjaga produk 

tetap moist, lebih lembut, dan mencegah terjadinya stalling atau kerasnya produk 

bakery. Hal ini terjadi karena adanya interaksi antara granula pati yang membengkak 

dengan jaringan protein saat proses pemanasan produk. Penggunaan gliserin untuk 

menghasilkan produk bakery dengan karakteristik sensori yang terbaik yaitu sebanyak 

2% (Bhise dan Kaur, 2014). Penggunaan glukosa cair untuk menggantikan sebagian 

gula pasir juga bertujuan mencegah terjadinya kristalisasi gula sukrosa sehingga tekstur 

crumb produk brownies menjadi lebih baik (Farahnaky et al., 2010). Proporsi antara 

glukosa cair dan gula pasir atau sukrosa adalah 50:50 karena menurut Kim dan Walker 

(2002) dalam Wilderjans et al. (2013) rasio penggunaan sukrosa terhadap  cairan 

mencapai 50% dapat meningkatkan volume cake, pori lebih merata dan lebih lembut. 

 

Pisang ambon memiliki aroma khas yang kuat berasal dari senyawa volatil berupa 

alkohol, ester (terutama ester amil dan ester butil), aldehid, dan keton (Occeña-Po, 

2006). Untuk mengurangi aroma pisang pada produk maka dilakukan pemisahan daging 

buah pisang ambon dari bagian tengahnya. Pemisahan ini juga dilakukan untuk 

menghindari terbentuknya gumpalan pada produk brownies yang dapat menurunkan 

kualitas sensori. Pada pembuatan brownies rendah lemak juga ditambahkan kopi bubuk 

yang memiliki komponen volatil sehingga dapat berperan dalam masking aroma 

(Semmelroch dan Grosch, 1996) . 

 

4.1. Profil Fisikokimia Brownies 

4.1.1. Volume Pengembangan dan Kekerasan Brownies 

Hasil pengukuran volume pengembangan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa proporsi 

margarin dengan puree pisang ambon ripe maupun overripe berpengaruh nyata terhadap 
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volume pengembangan brownies. Proses pengembangan adonan terjadi karena pada saat 

pengukusan, CO2 yang dihasilkan oleh baking powder dan air yang ada di dalam adonan 

akan menjadi uap air. Kandungan pektin, gula, serta pati pada puree pisang ambon akan 

memerangkap air yang kemudian membentuk gel. Ketika dipanaskan sebagian air 

dalam adonan akan menguap dan mendorong lapisan crumb ke atas sehingga brownies 

mengembang dan terbentuk pori (Ong et al., 2015; Wilderjans et al., 2013). 

Pengembangan brownies kukus dipengaruhi oleh beberapa komponen yaitu putih telur, 

baking powder, serta kandungan air dan gula pada adonan. Menurut Kim dan Walker 

(2002) dalam Wilderjans (2013) proporsi sukrosa terhadap cairan mencapai 50% dapat 

meningkatkan volume cake, pori lebih merata dan lebih lembut.  

 

Hasil analisa menunjukkan peningkatan proporsi puree pisang ambon baik pisang ripe 

maupun overripe hingga 50% dapat meningkatkan volume pengembangan brownies, 

kemudian menurun pada proporsi 75% dan 100% puree pisang ambon. Hasil ini sesuai 

dengan hasil penelitian Ong et al. (2015) yang menyatakan bahwa penambahan puree 

pisang ambon yang diikuti dengan penurunan proporsi margarin melebihi 50% dapat 

menurunkan volume brownies. Hal ini terjadi karena pada proporsi lebih dari 50% 

kandungan pektin, pati, dan gula sederhana pada puree pisang ambon tidak dapat 

mengikat kandungan air berlebih pada adonan sehingga sistem emulsi adonan menjadi 

lebih tidak stabil. Sistem emulsi yang tidak stabil ini menyebabkan distribusi udara serta 

lemak tidak merata yang kemudian mengakibatkan adonan kurang mengembang. Hasil 

pengukuran volume pengembangan juga menunjukkan bahwa brownies dengan 

penambahan jenis puree pisang overripe pada proporsi 25% dan 50% (O25 dan O50) 

lebih tinggi dibandingkan puree pisang ripe (R25 dan R50), namun pada proporsi 50% 

perbedaan tersebut tidak signifikan antara kedua jenis puree. Tingginya volume 

pengembangan ini dapat terjadi diduga karena pisang overripe mengandung gula 

sederhana (sukrosa, glukosa, fruktosa) yang lebih tinggi dan berada pada konsentrasi 

yang dapat mengikat air.  

 

Berbeda dengan proporsi 25% dan 50%, pada proporsi 75% dan 100% justru 

menunjukkan volume pengembangan brownies dengan puree pisang ripe lebih tinggi 

dibandingkan pisang overripe. Hal ini dapat terjadi karena kandungan air pisang 



26 

 

overripe pada proporsi 75% dan 100% (O75 dan O100) dalam jumlah berlebih sehingga 

pektin, pati dan gula sederhana tidak mampu mengikat air pada adonan (Ong et al, 

2015; Tapre dan Jain, 2012). Meningkatnya proporsi puree dan kandungan airnya pada 

brownies O75 dan O100 akan merusak stabilitas foam putih telur sehingga menurunkan 

volume pengembangan.  

 

Volume pengembangan brownies pembanding lebih rendah dibandingkan brownies 

dengan penambahan puree pisang 25%, 50%, dan 75%. Hal ini disebabkan karena 

perbedaan formulasi yang digunakan. Pada brownies pembanding jumlah baking 

powder yang digunakan lebih sedikit dibandingkan formulasi brownies dengan 

penambahan puree pisang, serta pada brownies pembanding juga tidak hanya 

menggunakan putih telur namun juga kuning telur. Putih telur mengandung lebih dari 

40 jenis protein yang berperan untuk membentuk buih yang baik karena memiliki gugus 

hidrofilik dan hidrofobik sehingga menghasilkan struktur pada cake. Ketika dilakukan 

pengocokkan, udara akan masuk ke dalam solusi dan membentuk gelembung-

gelembung, sedangkan gugus hidrofobik akan membantu proses penyerapan udara 

melalui proses denaturasi (unfolding) dan membentuk lapisan film di sekitar gelembung 

sehingga menjaga stabilitas buih (Lomakina dan Mikova, 2006). Kuning telur 

mengandung air (50%), lemak (34%), dan protein (16%) (Bennion dan Bamford, 1997 

dalam Wilderjans et al., 2013). Kuning telur terutama komponen fosfolopid berupa 

lesitin dan sefalin berperan dalam emulsifying (Kamat et al., 1973). 

 

Tingkat kekerasan/hardness brownies dianalisa dengan menggunakan alat texture 

analyzer. Kekerasan didefinisikan sebagai besarnya gaya yang dibutuhkan untuk 

mencapai perubahan bentuk pada produk. Karakteristik ini dipengaruhi oleh kandungan 

air dan lemak pada produk. Kedua komponen ini dapat berperan dalam lubricating 

sehingga tekstur menjadi lebih lunak (Szczeniak, 1962).  

 

Hasil analisa pada Tabel 5 menunjukkan peningkatan nilai kekerasan pada penambahan 

puree pisang ambon 25% hingga 100%, namun perbedaan nyata hanya terdapat pada 

proporsi 100% puree pisang ambon. Peningkatan nilai hardness ini dapat terjadi karena 

peningkatan proporsi puree pisang diikuti dengan penurunan proporsi margarin. 
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Penurunan proporsi margarin akan menurunkan kelembutan produk karena lemak 

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). Selain 

penurunan margarin, kandungan pati terutama amilosa dan serat  pada adonan juga 

mempengaruhi kekerasan produk. Semakin tinggi kandungan pati terutama amilosa, dan 

serat pada produk maka kekerasan juga semakin tinggi, sehingga pada proporsi 100% 

puree pisang menunjukkan nilai kekerasan yang lebih tinggi (Haliza et al., 2012).  

 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nilai kekerasan brownies dengan puree 

pisang overripe lebih rendah dibandingkan dengan puree pisang ripe, meskipun hasil 

pengujian statistik tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Brownies dengan puree 

pisang ambon overripe lebih lunak karena kekerasan juga dipengaruhi oleh kandungan 

amilosa dan sukrosa di dalam adonan. Pada pisang overripe kandungan amilosa lebih 

rendah daripada pisang ripe sehingga kekerasan brownies pisang overripe lebih rendah. 

Kandungan sukrosa dan gula sederhana lainnya pada buah pisang ambon meningkat 

seiring proses pematangan (Tapre dan Jain, 2012). Proporsi antara sukrosa dengan 

kandungan air mencapai 50% dapat melembutkan dan menghasilkan pori produk yang 

lebih baik (Kim dan Walker, 2002 dalam Wilderjans et al., 2013).  

 

Pada penelitian ini nilai kekerasan brownies komersial “Amanda” tidak dapat 

dibandingkan dengan sampel brownies lainnya karena berdasarkan analisa sebanyak 3 

batch dengan waktu pembelian produk yang berbeda menghasilkan nilai kekerasan 

dengan range yang terlalu jauh. Hal ini dapat disebabkan karena pada saat pembelian 

produk tersebut telah disimpan dalam jangka waktu yang berbeda-beda sejak proses 

pembuatan. Seiring dengan penyimpanan, produk akan kehilangan air serta mengalami 

rekristalisasi atau dapat disebut retrogradasi pati sehingga produk menjadi kering 

(Cauvain, 2004). Dari hasil uji korelasi antara volume pengembangan dan tekstur 

menunjukkan adanya hubungan negatif atau berbanding terbalik yang artinya 

peningkatan volume pengembangan akan menurunkan kekerasan produk. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Haliza et al. (2012) bahwa hardness berkaitan erat dengan volume 

cake dimana volume cake yang rendah akan meningkatkan hardness pada cake. 
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4.1.2. Komposisi Proksimat Brownies 

Pengujian komposisi proksimat meliputi kadar air, abu, lemak, protein, dan karbohidrat. 

Pengujian proksimat dilakukan karena brownies rendah lemak ini merupakan hasil 

pengembangan produk sehingga diperlukan analisa untuk mengetahui komposisi kelima 

nutrien tersebut.  

 

4.1.2.1. Kadar Air  

Hasil analisa kadar air pada Tabel 6 menunjukkan bahwa dengan peningkatan proporsi 

puree pisang ambon baik ripe maupun overripe maka kadar air juga meningkat serta 

lebih tinggi dari brownies pembanding. Peningkatan kadar air ini disebabkan karena 

perbedaan kadar air bahan baku puree pisang ambon dan margarin. Nilai kadar air 

pisang ripe hingga overripe berkisar antara 73,87 hingga 74,92% (Jain dan Tapre, 2012) 

sedangkan kadar air margarin hanya mencapai 16% (Wilderjans et al., 2013), sehingga 

semakin tinggi proporsi puree pisang ambon diikuti penurunan proporsi margarin maka 

kadar air pada produk juga akan semakin tinggi. Kadar air yang lebih tinggi tersebut 

juga disebabkan karena pisang mengandung pati, pektin, dan gula sederhana yang 

berperan sebagai humektan atau mampu menyerap dan mempertahankan air sehingga 

jumlah air yang dapat diuapkan ketika proses pengukusan lebih sedikit (Ong et al., 

2015). Hasil analisa juga menunjukkan bahwa kadar air brownies dengan puree pisang 

ambon overripe lebih tinggi dibandingkan brownies dengan puree pisang ambon ripe. 

Menurut Gowen (1995) selama proses pematangan terjadi peningkatan kandungan air 

pada pulp pisang karena adanya proses respirasi yang melibatkan pemecahan 

karbohidrat yaitu pati menjadi gula sederhana yang diikuti pelepasan molekul air serta 

adanya perpindahan secara osmosis dari kulit ke bagian pulp.  

 

4.1.2.2. Kadar Abu 

Abu merupakan residu anorganik yang tersisa setelah proses pembakaran sempurna dari 

komponen organik makanan atau dapat disebut kandungan mineral pada makanan 

(Nielsen, 2017). Hasil penelitian pada Tabel 7 menunjukkan nilai kadar abu meningkat 

dengan adanya peningkatan proporsi puree pisang ambon baik ripe maupun overripe, 

namun antara proporsi 25% dengan 50% pada kedua jenis puree tidak menunjukkan 

perbedaan nyata. Peningkatan kadar abu ini disebabkan karena pisang mengandung 
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mineral yang lebih tinggi dibandingkan margarin. Menurut Forster et al. (2003) pisang 

merupakan sumber mineral yang tinggi meliputi Na, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, dan Zn, 

sebesar 0,97-1,10% pada bagian medium hingga luar pulp sedangkan pada margarin 

“Blueband” kandungan mineral berupa natrium hanya sebesar 0,83%. Kadar abu pada 

brownies dengan penambahan puree pisang ambon ripe lebih tinggi dibandingkan 

dengan puree pisang ambon overripe namun tidak menunjukkan adanya perbedaan 

nyata. Menurut Adeyemi dan Oladiji (2009) kandungan mineral pada buah pisang 

mengalami peningkatan seiring dengan proses pematangan namun penurunan yang 

tidak signifikan saat pisang mencapai tahap overripe. Saat proses pematangan, 

kandungan mineral seperti Mn dan Zn meningkat karena mineral tersebut merupakan 

komponen dalam konversi pigmen hijau klorofil menjadi karotenoid namun pada tahap 

overripe cenderung tetap karena seluruh klorofil telah diubah menjadi karotenoid. 

Kemudian hasil analisa kadar abu pada sampel brownies pembanding merupakan 

sampel dengan nilai kadar abu tertinggi dibandingkan sampel lainnya. Tingginya kadar 

abu ini dapat disebabkan karena jumlah tepung yang digunakan (kadar abu 0,64%) lebih 

sedikit dibandingkan formulasi brownies perlakuan yakni 31,3 gram dengan 41,3 gram. 

Penggunaan margarin merk “Blueband” juga meningkatkan kadar abu karena 

mengandung garam natrium mencapai 0,83 gram per 100 gram atau 0,83% 

(www.blueband.co.id). Selain margarin, penggunaan telur pada brownies pembanding 

lebih banyak dibandingkan formulasi brownies dengan penambahan puree pisang 

ambon serta pada formulasi sampel brownies 0% juga digunakan kuning telur. 

Kandungan mineral pada kuning telur mencapai 2% (Parkinson, 1966), sedangkan 

kandungan mineral pada pisang 0,97-1,10% (Forster et al, 2003). 

 

4.1.2.3. Lemak 

Pada penelitian ini, lemak merupakan komponen yang digantikan oleh bahan fat 

mimetic berbasis karbohidrat yaitu puree pisang ambon. Hasil penelitian pada Tabel 8 

menunjukkan semakin tinggi proporsi puree pisang ambon yang diikuti dengan 

penurunan proporsi margarin dapat menurunkan kadar lemak pada brownies secara 

signifikan. Kedua jenis bahan tersebut memiliki kandungan lemak yang sangat jauh 

berbeda. Kadar lemak pada buah pisang hanya berkisar 0,24% pada saat sudah ripe dan 

0,28% pada saat mencapai overripe (Tapre dan Jain, 2012), sedangkan pada margarin 

http://www.blueband.co.id/
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80% komposisinya merupakan lemak (Wilderjans et al., 2013). Hasil penelitian juga 

menunjukkan adanya sedikit peningkatan jumlah lemak pada brownies dengan puree 

pisang ambon overripe dibandingkan pisang ambon ripe namun tidak berbeda nyata. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Wills et al. (1984) bahwa selama proses pematangan 

kandungan lemak pada pisang cenderung konstan. Kemudian menurut Tapre dan Jain 

(2012) pada tahap 7 atau overripe, kandungan lemak pada buah pisang meningkat yakni 

dari 0,24% menjadi 0,28%. Kadar lemak pada brownies pembanding merupakan yang 

paling tinggi dikarenakan formulasi brownies kukus pembanding yang digunakan 

merupakan formulasi brownies kukus wajar dengan penggunaan margarin, dark 

chocolate compound, dan kuning telur (Chendawati, 2017). Kandungan lemak pada 

margarin “Blueband” adalah 66,67   www.blueband.co.id), pada dark chocolate 

compound 36%, dan pada kuning telur 34% (Bennion dan Bamford, 1997 dalam 

Wilderjans et al., 2013).   

 

4.1.2.4. Protein 

Hasil analisa kadar protein pada Tabel 9 menunjukkan bahwa protein brownies 

meningkat seiring peningkatan proporsi puree, namun pada proporsi 100% merupakan 

yang paling tinggi dan berbeda nyata dibandingkan brownies proporsi lainnya yang 

menggunakan puree pisang. Hal ini disebabkan karena pisang mengandung sejumlah 

protein mencapai 0,95% pada bagian external daging buah (Forster et al., 2003), 

sedangkan margarin “blueband” tidak mengandung protein  www.blueband.co.id). 

Kadar protein brownies pembanding merupakan yang paling tinggi. Hal ini terjadi 

karena pada brownies pembanding formulasi telur yang digunakan lebih besar 

dibandingkan formulasi brownies dengan penambahan puree pisang ambon yakni 75 

gram dengan 45 gram.  

 

4.1.2.5. Karbohidrat  

Pada Tabel 10 hasil analisa kandungan total karbohidrat pada brownies menunjukkan 

bahwa peningkatan proporsi puree pisang ambon dapat meningkatkan karbohidrat total 

pada brownies. Hal ini terjadi karena pisang merupakan sumber karbohidrat yang tinggi 

meliputi pati, gula sederhana (sukrosa, fruktosa, glukosa) serta serat (Mohapatra et al., 

2010; Hettiaratchi et al., 2011). Seiring proses pematangan kandungan karbohidrat total 

http://www.blueband.co.id/
http://www.blueband.co.id/
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pada buah pisang akan meningkat. Buah pisang akan mengalami hidrolisis pati menjadi 

gula sederhana sukrosa, glukosa, dan fruktosa (Marriott et al., 1981). Selain gula 

sederhana, pektin juga meningkat 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. Namun, pada hasil penelitian menunjukkan 

puree pisang ambon overripe justru memiliki nilai karbohidrat yang lebih rendah 

dibandingkan puree pisang ambon ripe. Meskipun lebih rendah, selisih antara kedua 

jenis pisang tersebut hanya 1,95%, 2%, 0,78, 3,17% secara berturut-turut pada proporsi 

25%, 50%, 75%, dan 100%. Ketidaksesuaian ini dapat terjadi karena penghitungan 

karbohidrat total dilakukan dengan metode by difference yang tidak sensitif. Metode 

carbohydrate by difference memiliki kelemahan yakni tingginya error atau kesalahan 

dalam perkiraan jumlah karena adanya error pada masing-masing analisis proksimat 

kadar air, abu, lemak, dan protein terkumpul pada perhitungan karbohidrat metode ini 

(James, 1995) 

 

4.1.3. Kalori 

Setelah dilakukan analisa proksimat, selanjutnya nilai kalori dari produk brownies 

dihitung. Hasil perhitungan nilai kalori menunjukkan adanya penurunan nilai kalori 

yang signifikan dengan meningkatnya proporsi puree pisang ambon baik jenis ripe 

maupun overripe. Menurunnya nilai kalori ini disebabkan karena proporsi lemak yang 

digunakan juga menurun. Lemak merupakan zat gizi yang menghasilkan kalori paling 

tinggi per gram, yakni 9 kkal/gram dibandingkan dengan kalori karbohidrat dan protein 

sebesar 4 kkal/gram (Singh et al., 2018). Bahan-bahan yang dapat mempengaruhi kalori 

yang dihasilkan oleh lemak yaitu margarin dan dark chocolate compound, dan kuning 

telur.  

 

Hasil perhitungan kalori juga menunjukkan antara jenis pisang ripe dan overripe tidak 

terdapat perbedaan nyata kecuali pada proporsi 100%, namun selisih pada kedua jenis 



32 

 

pisang tersebut hanya 10,06 kkal sehingga dapat dikatakan kedua jenis puree tidak 

berpengaruh terhadap nilai kalori produk karena pada komponen yang berperan 

menghasilkan kalori seperti lemak, protein, dan karbohidrat juga tidak menunjukkan 

adanya perbedaan nyata antara kedua jenis pisang.  

 

Berdasarkan parameter fisik yang diuji meliputi volume pengembangan dan kekerasan, 

keduanya menunjukkan adanya perbedaan nyata antar proporsi puree pisang ambon. 

Terdapat perbedaan nyata antara 2 jenis puree pisang ambon ripe dan overripe pada 

kedua parameter fisik tersebut. Puree pisang ambon overripe dapat meningkatkan 

volume pengembangan pada proporsi 25% dan 50% namun menurun pada proporsi 

50% dan 100%. Pada parameter kekerasan, brownies paling keras adalah brownies 

proporsi 100%, serta tidak terdapat perbedaan nyata antara proporsi puree pisang ambon 

50% dan 75% pisang ripe maupun overripe terhadap brownies pembanding. Pada 

parameter kimiawi yang diuji meliputi kadar air, abu, lemak, protein, karbohidrat dan 

kalori terdapat perbedaan nyata antar proporsi puree pisang ambon, namun hanya nilai 

kadar air dan karbohidrat yang cenderung memiliki perbedaan nyata antara jenis puree 

pisang ambon ripe dan overripe.  

 

4.2. Profil Organoleptik Brownies 

Pengujian organoleptik merupakan metode ilmiah yang dilakukan untuk menganalisis 

dan menafsirkan respon dengan tujuan meminimalkan resiko dalam pengambilan 

keputusan serta untuk menentukan produk terbaik atau produk yang paling disukai oleh 

konsumen. Uji yang digunakan adalah uji ranking hedonik atau uji ranking kesukaan. 

Uji ini digunakan untuk mengurutkan 2 sampel atau lebih berdasarkan mutu dan 

kesukaan konsumen dalam rangka memilih sampel yang terbaik dan menghilangkan 

yang terjelek (Tarwendah, 2017). Pengujian meliputi atribut aroma, rasa, kekerasan, 

kelengketan, dan overall dengan metode ranking hedonik dari skala 1-5, yaitu skala 1 

menunjukkan “paling tidak suka” sedangkan skala 5 menunjukkan “paling suka”. 

Sampel yang digunakan untuk uji sensoris ini merupakan sampel yang dipilih 

berdasarkan hasil pengujian hardness menggunakan texture analyzer. Pemilihan sampel 

dengan perlakuan penambahan puree pisang ambon didasarkan pada nilai hardness 

yang tidak berbeda nyata dengan sampel brownies pembanding. Hasil analisa 



33 

 

menunjukkan sampel dengan proporsi puree pisang ambon  50% dan 75% tidak berbeda 

nyata dengan brownies pembanding sehingga dipilih 2 formulasi tersebut untuk masing-

masing jenis puree pisang ambon ripe dan overripe (R50, R75, O50, O75). Sampel 

yang digunakan sebagai pembanding untuk uji sensoris adalah brownies formulasi 

pembanding karena hasil analisa tekstur brownies komersial “Amanda” tidak konsisten 

pada waktu pembelian yang berbeda. 

 

Aroma merupakan bau dari suatu makanan (Tarwendah, 2017). Aroma suatu produk 

makanan dapat diketahui apabila senyawa tersebut merupakan senyawa bersifat volatil 

(Haliza et al., 2012). Senyawa yang bersifat volatil tersebut perlu konsentrasi yang 

cukup untuk dapat berinteraksi dengan reseptor penciuman (Tarwendah, 2017). 

Senyawa volatil yang terdapat pada buah pisang adalah alkohol, ester (terutama ester 

amil dan ester butil), aldehid, dan keton sehingga pisang memiliki aroma khas (Occeña-

Po, 2006). Hasil analisa uji sensoris pada Tabel 12 menunjukkan antara brownies R75, 

R50, O50 dan brownies pembanding tidak menunjukkan tingkat kesukaan yang 

berbeda. Namun, keempat sampel tersebut berbeda nyata dengan brownies O75 yang 

memiliki nilai kesukaan paling rendah. Brownies O75 tidak disukai oleh panelis dapat 

disebabkan karena aroma pisang pada produk terlalu kuat seperti pernyataan Occeña-Po 

(2006) bahwa produksi senyawa volatil yang berperan dalam aroma dan flavor pada 

pisang akan meningkat selama proses pematangan.  

 

Rasa merupakan atribut yang dapat dideteksi oleh indra pengecap dimana suatu 

senyawa akan larut dalam air liur sehingga impuls yang terbentuk kemudian dikirim ke 

pusat saraf. Rasa menjadi faktor paling penting dalam pemberian penilaian konsumen 

(Haliza et al., 2012). Hasil analisa menunjukkan dari segi rasa brownies dengan 

proporsi 50% pisang ripe merupakan sampel yang paling disukai oleh panelis dan tidak 

berbeda nyata dengan brownies pembanding. 

 

Kekerasan dinilai berdasarkan besarnya gaya yang dibutuhkan untuk mencapai 

perubahan bentuk pada produk (Szczeniak, 1962). Kekerasan juga umumnya digunakan 

untuk mendeskripsikan ketidakhalusan remah maupun crust pada kue (Cauvain, 2004). 

Dari hasil analisa kekerasan menggunakan texture analyzer, brownies R50, R75, O50, 
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O75 tidak berbeda nyata dengan brownies pembanding. Kemudian setelah dilakukan uji 

sensori, hasil analisa menunjukkan antara kelima sampel memiliki nilai kesukaan yang 

tidak berbeda nyata seperti hasil uji kekerasan secara fisik, sehingga dapat dikatakan 

brownies dengan penambahan puree pisang ambon ripe dan overripe proporsi 50% dan 

75% sudah mendekati brownies pembanding dari segi kekerasan. 

 

Kelengketan/adhesiveness merupakan atribut yang dinilai berdasarkan usaha yang 

diperlukan untuk melepaskan sampel dari permukaan gigi ketika digigit (Szczeniak, 

1962). Hasil analisa menunjukkan antara keempat sampel brownies rendah lemak R50, 

R75, O50, O75 tidak terdapat nilai kesukaan yang berbeda nyata, namun keempat 

sampel berbeda nyata dengan brownies pembanding. Sampel brownies 0% merupakan 

sampel yang paling disukai dari segi kelengketan. Sampel dengan penambahan puree 

pisang ambon tidak disukai karena cenderung lebih lengket dibandingkan sampel 

pembanding. Penggunaan puree pisang ambon meningkatkan kelengketan produk 

karena pisang ambon mengandung karbohidrat seperti pati, pektin, selulosa, dan gula 

sederhana yang mampu menyerap air dan membentuk gel untuk menghasilkan 

karakteristik mirip lemak (Ong et al., 2015; Thakur et al., 2009; Mohapatra et al., 

2010). Selain karbohidrat, tingginya kadar air pada pisang dibanding margarin juga 

menyebabkan penggunaan puree pisang menghasilkan produk yang lebih lengket. 

 

Parameter terakhir yang diuji adalah tingkat kesukaan produk secara 

keseluruhan/overall. Secara keseluruhan atribut, hanya brownies O75 yang berbeda 

nyata dan tidak disukai panelis dibandingkan brownies pembanding, namun sampel 

tersebut tidak berbeda nyata dengan brownies R75. Brownies R50, R75 serta O50 

memiliki nilai kesukaan yang tidak berbeda nyata dengan brownies pembanding. Dari 

hasil uji sensoris, brownies O75 merupakan sampel yang paling tidak disukai dari segi 

atribut aroma dan overall. Namun, untuk pemilihan formulasi terbaik tidak dapat 

ditentukan 1 formulasi saja karena kesukaan panelis terhadap brownies R75, R50 dan 

O50 saling tidak berbeda nyata dengan brownies pembanding pada parameter rasa, 

kekerasan, dan overall. 

 


