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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Berkembangnya gaya hidup ke arah yang lebih modern menjadikan adanya perubahan 

pola makan pada masyarakat terkhususnya di Indonesia. Perubahan ini berlaku tidak 

hanya pria saja tetapi juga wanita. Perubahan pola pikir terhadap pemilihan makanan 

menjadi salah satu perubahan pola makan yang terjadi (Nurzakiah et al., 2010). Tinggi 

nya pengonsumsian lemak secara terus menerus akan dapat menyebabkan terjadi 

berbagai jenis penyakit, salah satunya adalah obesitas. Obesitas adalah penyakit yang 

terjadi akibat adanya akumulasi lemak di dalam jaringan adiposa yang berlebihan atau 

tidak normal. Obesitas terjadi karena jumlah makanan yang digunakan untuk 

menunjang kebutuhan energi dalam tubuh lebih sedikit dibandingkan dengan kilokalori 

yang masuk. Obesitas juga bisa menimbulkan penyakit lain yaitu penyakit yang 

berhubungan dengan kardiovaskular, diabetes dan menjadi faktor resiko penyakit stroke 

jantung koroner (WHO, 2013). 

 

Berdasarkan data Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia (2013), terjadi peningkatan prevalensi penduduk 

Indonesia yang terkena obesitas dari tahun 2007 hingga 2013. Pada tahun 2007 jumlah 

prevalensi penduduk lak-laki dewasa ( > 18 tahun) yaitu 13,9% dan tahun 2010 yaitu 

7,8%. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan yang cukup tinggi yaitu mencapai 19,7 % 

penduduk laki-laki yang mengalami obesitas. Sedangkan pada perempuan dewasa ( > 

18 tahun), tahun 2007 prevalensi penduduk yang terkena obesitas yaitu 13,9% dan 

tahun 2010 yaitu 15,5%. Peningkatan yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 

mengalami kenaikan 18,1% menjadi 32,9%. Peningkatan status gizi obesitas pada orang 

dewasa dari tahun ke tahun menjadi masalah yang cukup serius dan perlu adanya solusi 

untuk mengurangi jumlah penderita obesitas di Indonesia.  

 

Penggantian lemak ke dalam brownies dengan komponen bahan berbasis selain lemak 

dapatdilakukan secara individual (satu bahan) atau kombinasi dua atau lebih bahan. 

Penggantian lemak  dengan puree pepaya ripe dan overripe ke dalam brownies dapat 

menurunkan jumlah lemak yang dikonsumsi. Pemilihan pada buah pepaya 
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dibandingkan buah-buah lainnya didasarkan pada dua keunggulan yaitu buah pepaya 

sangat mudah ditemukan dan didapatkan di berbagai pasar maupun supermarket di 

Indonesia. Keunggulan yang kedua adalah buah pepaya memiliki harga yang sangat 

terjangkau atau murah. Tingkat kematangan buah pepaya yang dipilih juga adalah ripe 

dan overripe karena kedua kematangan ini memiliki rasa yang dapat diterima oleh lidah  

dibandingkan dengan pepaya unripe yang rasanya pahit karena memiliki banyak getah. 

 

Pepaya dipilih karena pepaya memiliki potensi menjadi bahan pengganti lemak. 

Menurut Ang et al., (2017) ada tiga faktor yang harus dimiliki oleh buah untuk bisa 

menjadi pengganti lemak yaitu serat, pektin dan gula. Ketiga faktor telah dipenuhi oleh 

buah pepaya. Pepaya matang memiliki pektin yang cukup tinggi yaitu 4,18 %, serat 

sebanyak 8,29-6,18% dan gula sebanyak 9% (Novitarini et al., 2015; Chukwuka, et al, 

2013; Gomez et al., 2002 ).  

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Brownies 

Brownies merupakan salah satu produk bakery yang sangat mudah didapatkan di 

Indonesia. Brownies merupakan produk bakery yang banyak menggunakan lemak atau 

shortening di dalam adonannya yaitu hingga mencapai 50 % dari total berat adonan 

(Ong et al., 2017). Selain dari shortening, lemak pada brownies juga didapatkan dari 

chocolate compound yang ditambahkan sebagai perasa dan pewarna pada brownies. 

 

1.2.2. Fat mimetics 

Fat mimetics adalah substansi yang mengimitasi sifat fisik dan organoleptik dari 

trigliserida tetapi sifatnya tidak bisa menggantikan lemak secara keseluruhan. Kalori fat 

mimetics berkisar antara 0-4 kkal/ gr. Fat mimetics sebenarnya adalah substansi yang 

dapat menyerap sejumlah air. Fat mimetics akan memiliki flavor yang lebih rendah dari 

lemak karena fat mimetics hanya akan membawa komponen flavor yang larut air dan 

tidak membawa komponen flavor yang larut lemak. Ada dua jenis yang bisa dijadikan 

sebagai fat mimetics yaitu berbasis protein dan berbasis karbohidrat (Akoh, 1998).  
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Fat mimetics berbasis karbohidrat seperti pati dan dekstrin menyumbangkan 4 

kkal/gram. Banyak jenis karbohidrat yang memiliki tugas sebagai thickeners atau 

gelling agents. Gums, pati, pektin, selulosa, dan karbohidrat lain memiliki fungsi yang 

salam seperti lemak yaitu mengikat air. Selain mengikat air, bahan berbasis karbohidrat 

seperti gums, pati, pektin, selulosa juga memberikan tekstur, mouthfeel, dan opasitas. 

Fat mimetics berbasis karbohidrat dan protein tidak cocok digunakan untuk proses 

frying tetapi cocok untuk proses baking. Dalam produk bakery,fat mimetics memiliki 

atribut atau fitur yang harus dipenuhi yaitu fat mimetic harus bisa mempertahankan 

kelembaban produk dan juga mememperlambat terjadinya staling atau perubahan 

fisiko-kimia yang menyebabkan penurunan karakteristik sensori (Akoh, 1998) 

 

1.2.3. Pektin 

Pektin merupakan komponen mirip gelatin yang ada di dalam karbohidrat. Keberadaan 

pectin ada di dalam dinding sel dari tumbuhan. Pektin bersifat semisoluble di cairan, 

dimana pectin dapat mengambil beberapa cairan. Pektin soluble atau larut dalam air 

dapat membentuk gel jika mencapai pada konsentrasi asam dan gula yang tepat 

(Marcus, 2013). Pektin dibedakan dua dalam pembentukan gel nya yaitu high-ester dan 

low-ester. Perbedaan nya adalah pembentukan gel pada high-ester membutuhkan gula 

dan kondisi yang asam, sedangkan pembentukan gel pada low-ester membutuhkan 

kalsium (Flutto, 2003). 

 

Mekanisme gelatinasi pada pektin disebabkan oleh keterkaitan ionik melalui jembatan 

kalsium antara grup karboksilat dari dua rantai pektin dengan partisipasi dari ikatan 

hidrogen. Model asosiasi yang paling umum untuk gambaran skematik dari gelatinasi 

pektin adalah model kotak telur. Model tersebut dapat dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Model kotak telur (Flutto, 2003). 
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1.2.4. Gula pasir dan Glukosa Cair 

Gula pasir merupakan komponen yang dapat memberikan pengaruh terhadap mouthfeel 

dan teksture dalam produk bakery. Fungsi lain dari gula pasir adalah memiliki 

kemampuan untuk mengempukan produk bakery melalui kompetensi dengan molekul 

pati dan protein untuk komponen cairan di dalam adonan. Gula pasir merupakan gula 

berjenis sukrosa yang memiliki tingkat kemanisan 1 (Goldfein dan Slavin, 2015).  

Selain sukrosa, glukosa cair juga ditambahkan ke dalam brownies. Persentase gula pasir 

dan glukosa cair yang digunakan adalah 50:50. Alasan pertama penggunaan glukosa 

cair dimaksudkan untuk mencegah terjadinya rekristalisasi gula yang dapat 

menyebabkan peningkatan kekerasan pada brownies. Rekristalisasi pada gula pasir 

diakibatkan karena pada saat masa pendinginan, sirup sukrosa yang terbentuk akibat 

pemanasan akan menjadi fase supersaturated. Gula akan berada pada tahap metastable 

rubbbery yang mengakibatkan gula kembali menjadi mengkristal perlahan(Belcourt dan 

Labuza, 2007). Alasan keduapenggunaan glukosa cair dimaksudkan untuk menurunkan 

kemanisan dari brownies. Hal ini disebabkan glukosa cair memiliki tingkat kemanisan 

yang lebih rendah dari sukrosa (tingkat kemanisan 1) yaitu tingkat kemanisan 0,75 

(Goldfein dan Slavin, 2015). 

 

Glukosa cair juga berfungsi adalah sebagai bulking agent atau pembawa untuk bahan 

lainnya. Hasil dari kompetesi ini adalah untuk mencegah kelebihan kemampuan gluten 

dalam membentuk gel. Pada produk kue yang berbahan busa putih telur, gula akan 

berinteraksi dengan protein telur untuk menstabilkan struktur busa putih telur menjadi 

lebih elastis. Keelastisan busa akan membuat sel udara bisa berkembang dengan baik 

dan akan memberikan rongga udara di dalam produk kue (Goldfein dan Slavin, 2015).  

 

1.2.5. Pepaya 

Buah pepaya (Carica papaya L.) merupakan buah klimaterik yang memiliki kulit yang 

tipis dan halus. Ciri khas dari pepaya adalah warna kulit  hijau kekuningan, memiliki 

daging buah yang tebal dan berwarna kuning kemerahan, memiliki rasa yang manis 

Tekstur lembut pada daging buah pepaya didapatkan dari adanya perubahan unsur 

dinding sel buah pepaya. Dinding sel pepaya terdiri dari berbagai polisakarida yang 

larut air, salah satunya adalah pektin (Oliveira dan Vitoria, 2011). Kadar pektin di 
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dalam pepaya ripe cukup tinggi yaitu 4,18 % dengan rata-rata kadar metoksil nya adalah 

2,99% (Novitarini et al., 2015). Keunggulan antara pepaya ripe dan pepaya overripe 

adalah pada pepaya yang ripe memiliki jumlah serat yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan pepaya overripe yaitu 8,29% tetapi kadar gula pepaya ripe lebih rendah yaitu 

15,15% (Chukwuka et al., 2013; Oloyede, 2005). Tingginya kadar gula pada pepaya 

overripe disebabkan karena adanya konversi pati menjadi gula seperti sukrosa, glukosa 

dan fruktosa sehingga kadar gula total di pepaya menjadi meningkat.  

 

Pepaya memiliki tujuh tingkat kematangan berdasarkan karakterisitik eksternal dan 

internal yang dapat dilihat pada Gambar 2 dan didiskripsikan pada tabel 1.  

 

 

Gambar 2. Aspek warna dari buah pepaya pada tiap tingkat kematangan. G: kulit hijau 

tanpa garis kuning; 1: kulit hijau dengan garis kuning cerah; 2: kulit hijau dengan garis 

kuning yang terlihat jelas; 3: satu atau lebih garis warna jingga pada kulit; 4: kulit 

berwarna jingga dengan beberapa area berwarna hijau terang; 5: kulit berwarna jingga 

semua; 6: warna sama dengan tingkat 5 tetapi lebih tajam. 

(Basulto et al., 2009) 

 

Tabel 1.Karakteristik internal buah pepaya pada tiap tingkat kematangan 

Tingkat kematangan Diskripsi 

G Daging buah masih sangat keras dan berwarna putih; biji sudah 

terbentuk tetapi masih berwarna putih atau sedikit berwarna gelap 

1 Beberapa bagian daging buah sudah mulai terlihat berwarna jingga;  

daging buah masih sangat keras dan banyak getah 

2 Daging buah berwarna jingga di bagian dekat rongga biji dan 

berwarna hijau muda pada dekat kulit; daging buah masih keras dan 

banyak getah 
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Lanjutan Tabel 1. 

3 Daging buah sudah hampir seluruhnya berwarna jingga kecuali 

bagian yang dekat dengan kulit; daging buah masih keras tetapi 

getahnya telah berkurang 

4 Daging buah sudah sepenuhnya berwarna jingga kecuali di bagian 

tangkai buah; daging buah lebih lembut dari tingkat 3 tetapi masih 

susah untuk dikonsumsi dan getahnya hanya sedikit 

5 Daging buah sudah cocok untuk dikonsumsi dan getahnya sudah 

hilang 

6 Daging buah sudah lembut dan memadai untuk dikonsumsi 

Basulto et al. (2009) 

 

1.3. Tujuan penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik kimia, fisik 

dan daya terima konsumer terhadap brownies kukus yang disiapkan dengan mengganti 

lemak (margarin) dengan puree pepaya ripe dan puree pepaya overripe. 

 


