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4. PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini menggunakan dua jenis pepaya dengan tingkat kematangan yang 

berbeda yaitu ripe dan overripe. Penggunaan dua tingkat kematangan pada pepaya ini 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang nyata antara brownies yang 

menggunakan puree pepaya ripe dengan brownies yang menggunakan puree pepaya 

overripe dari segi fisikokimia dan sensori. Dua tingkat kematangan ini dipilih karena 

mudah untuk didapatkan dan juga memiliki rasa yang dapat diterima oleh konsumen 

jika dimasukan ke dalam brownies. Selain itu juga ada perbedaan metode dan formulasi 

antara brownies pembanding dengan brownies rendah lemak atau brownies puree 

pepaya. Pembedaan ini dilakukan karena pada saat uji coba, brownies pembanding 

memiliki kegagalan hasil jika menggunakan formulasi dan metode yang digunakan ada 

brownies rendah lemak. Oleh karena itu brownies pembanding dibedakan metode dan 

formulasinya sesuai dengan pembuatan brownies yang umum dilakukan.  

 

4.1. Volume Pengembangan 

Hasil volume pengembangan pada brownies pembanding dan brownies rendah lemak 

dapat dilihat pada Tabel 4 didapati bahwa nilai volume pengembangan brownies pada 

dua perlakuan puree yang berbeda menunjukan hasil yang sama yaitu nilai volume 

pengembangan terbesar ada pada konsentrasi 25% dan nilai volume pengembangan 

terendah ada pada konsentrasi 100%. Semakin banyak penambahan puree pada adonan 

maka semakin rendah juga nilai volume pengembangan yang didapatkan. Hal ini 

dikarenakan semakin sedikit penambahan puree pepaya ke dalam adonan brownies akan 

menyebabkan peningkatan viskositas pada adonan brownies. Viskositas memiliki 

perilaku dimana semakin tinggi viskositas adonan maka semakin tinggi udara dapat 

masuk dan  tertahan di dalam  adonan  karena semakin tinggi viskositas maka gravitasi 

spesifik di dalam adonan menjadi semakin rendah (Psimouli dan Oreopoulou, 2013 ; 

Lee et al., 2004). Semakin banyak udara yang dapat masuk ke dalam adonan maka 

volume adonan dan volume roti akhir juga akan meningkat. Penggunaan jumlah puree 

pepaya yang semakin meningkat sebagai fat mimetics akan menurunkan volume akhir 

roti. 
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Nilai volume pengembangan pada brownies yang diberi puree pepaya ripe menunjukan 

nilai yang lebih rendah dari pada brownies yang diberi puree pepaya overripe. Hasil 

pada Tabel 4 dapat terjadi dikarenakan pada pepaya overripe memiliki jumlah sukrosa 

dan pektin yang lebih tinggi dibandingkan dengan pepaya ripe. Faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi volume pengembangan pada brownies yang menggunakan fat 

mimetics pepaya adalah serat, pektin dan gula karena ketiga hal ini memiliki fungsi 

yang mirip seperti lemak (Ang et al., 2017).. Konten pektin akan meningkat seiring 

dengan semakin meningkatnya tingkat kematangan buah pepaya sehingga pektin pada 

overripe lebih tinggi daripada ripe (Devaki et al., 2015).  Konten gula sukrosa di dalam 

buah pepaya juga kan meningkat seiring dengan semakin meningkatnya tingkat 

kematangan buah pepaya sehingga total gula pada overripe lebih tinggi daripada ripe 

(Gomez et al., 2002). Dalam pembuatan brownies rendah lemak dalam penelitian ini, 

ada proses pemisahan antara kuning telur dan putih telur. Putih telur yang dipakai 

kemudian dikocok hingga membentuk foam. Adanya sukrosa menjadi kunci dalam 

membantu kestabilan foam putih telur dan menciptakan adonan yang lebih stabil 

(Calvacante dan Silva, 2015). Brownies yang mengandung lebih sedikit serat akan 

memiliki volume pengembangan yang lebih tinggi dari yang memiliki banyak serat 

karena serat yang berlebih dapat menyebabkan penebalan lapisan sel pada remah di 

sekitar ruang udara yang hasilnya akan menurunkan volume pengembangan (Sharoba et 

al., 2013).  

 

Volume pembanding lebih rendah dari overripe 25 dan 50 disebabkan karena adanya 

perbedaan formulasi dan metode yang digunakan. Pada overripe 25 dan 50 putih telur 

yang digunakan lebih banyak dibandingkan dengan yang digunakan di kontrol. 

Penggunaan putih telur dalam brownies dapat berfungsi sebagai pemberi volume pada 

brownies sehingga brownies akan dapat lebih mengembang dari yang memiliki sedikti 

putih telur. Pada saat pengocokan dengan kecepatan tinggi, putih telur akan menangkap 

udara dan menciptakan gelembung udara yang nantinya akan membantu penambahan 

volume pada brownies (Ozbay, 1994). Selain itu penggunaan jumlah baking powder 

pada pembanding lebih sedikit dibandingkan dengan brownies puree. Baking powder 

menjadi berpengaruh karena baking powder merupakan bahan leavening agent yang 

mengandung baking soda, satu atau lebih leaving acid, dan filler. Fungsi baking powder 
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adalah sebagai pemberi CO2 pada adonan sehingga adonan akan dapat lebih 

mengembang dibandingkan dengan adonan yang tidak diberi baking powder (Pop, 

2007). 

 

4.2. Hardness 

Hardness atau kekerasan merupakan gaya maksimum yang tercatat pada saat 

melakukan penekanan pertama. Gaya maksimum yang diberikan tidak selalu pada 

penekanan yang maksimumnya karena hal ini dapat memberikan dampak seperti pecah 

atau sobek sebelum mencapai tekanan yang maksimum (Purnomo, 2014). Hardness 

merupakan salah satu atribut fisik yang cukup penting untuk menentukan kualitas suatu 

produk makanan dan menentukan apakah produk tersebut dapat diterima oleh 

konsumen. Pada Tabel 5 didapati bahwa nilai hardness brownies pada dua perlakuan 

puree yang berbeda menunjukan hasil yang sama yaitu nilai hardness  terbesar ada pada 

konsentrasi 100% dan nilai hardness terendah ada pada konsentrasi 25%. Semakin 

sedikit penambahan margarin pada adonan maka semakin rendah juga nilai hardness 

yang didapatkan. Hal ini sesuai dengan penelitian Ang et al. (2017) yang menyatakan 

bahwa kekerasan akan meningkat ketika mengurangi jumlah lemak pada produk bakery. 

Pengurangan jumlah lemak di dalam brownies akan menyebabkan brownies menjadi 

keras karena lemak berkontribusi dalam fluiditas dan plastisitas brownies. Adanya 

lemak juga membuat partikel tepung di dalam adonan brownies tertutupi oleh lemak 

sehingga brownies bisa menjadi lebih lembut daripada brownies yang memiliki sedikit 

lemak atau bahkan tidak memiliki lemak sama sekali (Ang et al., 2017) 

 

Pada Tabel 5 didapatkan bahwa nilai hardness pada brownies yang diberi puree pepaya 

ripe menunjukan nilai yang lebih tinggi dari brownies yang diberi puree pepaya 

overripe. Hasil ini dapat terjadi dikarenakan pada pepaya ripe memiliki jumlah serat 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan pepaya overripe. Menurut penelitian Chukwuka, 

et al (2013), serat kasar pada pepaya ripe adalah 8,29%, sedangkan serat kasar pepaya 

overripe lebih kecil yaitu 6,18%. Brownies yang mengandung lebih banyak serat akan 

memiliki tekstur yang lebih keras dan padat karena serat dapat menyebabkan penebalan 

lapisan sel pada remah di sekitar ruang udara (Sharoba et al., 2013).  
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4.3. Kadar air 

Kadar air merupakan salah satu atribut yang penting di dalam suatu produk makanan 

karena nilai kadar air dapat menentukan umur simpan produk, menentukan apakah 

produk sudah sesuai dengan standart yang berlaku, menentukan kualitas produk, dll. 

Ada tiga fase air di dalam produk yaitu air bebas, air teradsorbsi dan air yang terhidrasi 

(Nielsen, 2010). Pada saat proses ripening atau pematangan buah pepaya dari ripe ke 

overripe, salah satu atribut yang mengalami perubahan adalah kadar air buah. Pada 

Tabel 6 didapati bahwa nilai kadar air brownies pada dua perlakuan puree yang berbeda 

menunjukan hasil yang sama yaitu nilai kadar air terbesar ada pada konsentrasi 100% 

dan nilai kadar air terendah ada pada konsentrasi 25%. Semakin besar jumlah puree 

pepaya yang ditambahkan pada adonan maka semakin tinggi juga nilai kadar air yang 

didapatkan. Temuan ini sesuai dengan penelitian Chukwuka et al. (2013), 80% 

komposisi keseluruhan dari pepaya merupakan air sehingga semakin banyak puree yang 

ditambahkan ke dalam adonan maka akan semakin menambah kadar air yang ada di 

dalam brownies. 

 

Pada Tabel 6 didapati juga bahwa Nilai kadar air dan kontrol komersial menunjukan 

nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan brownies dengan puree. Penyebab 

terjadinya perbedaan kadar air karena ada perbedaan penggunaan formulasi pada 

pembanding dan kontrol komersial  dibandingkan dengan formulasi pada brownies yang 

memakai puree. Pada pembanding dan kontrol komersial formulasinya tidak 

menggunakan puree pepaya dan air sama sekali tetapi justru menggunakan Dark 

Cocolate Compound dan margarin. Kedua bahan ini merupakan bahan pangan yang 

hanya mengandung sedikit air.  

 

4.4. Kadar Abu 

Kadar abu mewakili total konten mineral di dalam suatu makanan. Nilai kadar abu 

sangat penting untuk di analisa karena beberapa makanan memiliki kadar mineral yang 

cukup tinggi sehingga bisa berbahaya bagi beberapa orang yang sulit atau mungkin 

tidak bisa mencerna mineral tersebut di dalam tubuh. Ada dua jenis abu yang digunakan 

di dalam pengujian proksimat yaitu dry ashing dan wet ashing (Nielsen, 2010). Pada 

Tabel 7 didapati bahwa nilai kadar abu pada brownies puree pepaya ripe dan overripe 
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yang tertinggi ada pada brownies dengan konsentrasi 100% dan terendah pada 

konsentrasi 25%. Semakin besar jumlah puree yang diberikan pada adonan maka 

semakin tinggi juga nilai kadar abu yang didapatkan. Nilai kadar abu pembanding 

menunjukan hasil tinggi dari brownies puree pepaya ripe dan overripe pada konsentrasi 

100%. Sedangkan brownies komersial menunjukan nilai kadar abu yang lebih rendah 

dari brownies puree pepaya ripe dan overripe pada konsentrasi 25%.  

 

Pada Tabel 7 didapatkan hasil kadar abu pada pembanding memiliki perbedaan nilai 

yang jauh dengan brownies puree. Hal ini disebabkan karena perbedaan jumlah 

penggunaan margarine dan tepung terigu pada formulasi kontrol yang sedikit lebih 

banyak dari brownies puree. Selain itu juga adanya penambahaan kuning telur yang 

tidak dipakai di brownies puree. Margarine merk “Blue Band” memiliki mineral dalam 

bentuk natrium sebanyak 833mg /100 gram (Blue Band, 2018). Tepung terigu “Segitiga 

Biru” juga memiliki mineral yang tinggi karena adanya penambahan zat besi dan seng 

di dalamnya. Kuning telur juga memiliki kandungan mineral yang cukup tinggi 

terutama kalsium sebanyak 129 mg / 100 gr dan fosfor sebanyak 390 mg/ 100 gr 

(USDA, 2018). Sedangkan pada kontrol komersial memiliki nilai yang lebih rendah 

dibandingkan dengan brownies puree. Hal ini bisa disebabkan karena adanya perbedaan 

formulasi dan jumlah penggunaan bahan-bahan yang berbeda dibandingkan dengan 

bahan brownies puree. 

 

Nilai kadar abu di Tabel 7 pada brownies yang diberi puree pepaya ripe memiliki nilai 

yang lebih  tinggi dibandingkan dengan brownies yang diberi puree pepaya overripe. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Chukwuka et al. (2013) yang menyatakan bahwa nilai 

kadar abu pada daging buah pepaya ripe lebih tinggi yaitu 8,29% dibandingkan dengan 

nilai kadar abu pada daging buah pepaya overripe yaitu 6,18%. Hasil ini disebabkan 

karena semakin matang maka jumlah abu yang mewakili mineral yang dimiliki oleh 

pepaya akan semakin berkurang jumlahnya. Kandungan mineral seperti kalsium, 

kalium, fosfor dan magnesium mengalami penurunan seiring dengan semakin matang 

nya buah. Chukwuka et al. (2013) yang menyatakan bahwa jumlah kalsium dari 46,76 

mg turun menjadi 14,69 mg, kalium dari 56,87 mg turun menjadi 36 mg, fosfor dari 

8,85 mg turun menjadi 3,1 mg  dan magnesium dari 10,4 mg turun menjadi 6,4 mg. 
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4.5. Kadar Lemak  

Lipid merupakan substansi grup yang larut di dalam eter, kloroform dan pelarut organik 

lainnya. Beberapa lipid seperti trigliserol sangat hidrofobik atau tidak bisa larut di 

dalam air, sedangkan di- dan monogliserol merupakan lemak yang hidrofobik dan 

hidrofilik. Lemak mengarah kepada lipid yang padat pada suhu ruang dan minyak 

mengarah kepada lipid yang cair pada suhu ruang (Nielsen, 2010). Pada Tabel 8  

didapati bahwa nilai kadar lemak pada brownies puree pepaya ripe dan overripe yang 

tertinggi ada pada brownies dengan konsentrasi 25% dan kadar lemak terendah ada pada 

konsentrasi 100%. Hal ini menunjukan semakin tinggi konsentrasi puree pepaya yang 

diberikan maka semakin rendah juga nilai kadar lemak yang didapatkan. Hasil ini sesuai 

dengan penelitian Ang et al. (2017) dimana formula adonan yang diberi banyak butter 

akan memiliki nilai kadar lemak yang tinggi juga dibandingkan dengan formula yang 

memiliki sedikit butter di dalam adonannya. 

 

Pada Tabel 8 didapatkan juga bahwa kadar lemak pada pembanding dan kontrol 

komersial menunjukan nilai kadar lemak yang lebih tinggi daripada brownies puree 

pepaya  25%. Nilai yang lebih tinggi ini disebabkan karena adanya perbedaan formulasi, 

dimana ada perbedaan jumlah margarine, penggunaan DCC dan kuning telur di 

dalamnya yang tidak digunakan pada brownies puree pepaya ripe dan overripe. Dalam 

1 sendok makan margarine terdapat 11-12 gram total lemak (Marcus, 2013). Menurut 

USDA (2018) kuning telur sendiri memiliki jumlah lemak sebesar 4,51 gr / satu butir 

besar telur (17 gram). DCC juga mengandung lemak yang cukup tinggi yaitu 9 gr/ 25 

gram DCC. 

 

Nilai kadar lemak pada Tabel 8 menunjukan brownies pepaya ripe 50 dan 75 % 

menunjukan hasil yang lebih tinggi dan juga beda nyata terhadap brownies pepaya 

overripe 50 dan 75%. Walaupun secara statistik hasil kedua jenis puree menujukan 

adanya perbedaan yang nyata tetapi secara nilai nyata perbedaan kadar lemak antara 

ripe dan overripe hanya 1,52 kkal pada 50% dan 0,77 kkal pada 75%. Perbandingan 

perbedaan kadar lemak pada proporsi 50% bisa disamakan dengan 29 gram roti yang 

berasal dari tepung yang kalorinya 1.31 kkal (USDA, 2018) dan perbedaan kalori pada 
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proporsi 75% bisa disamakan dengan 250 gram nasi putih yang telah dimasak dengan 

kalori 0,7 kkal (USDA, 2018) 

 

4.6. Kadar Protein 

Protein merupakan komponen yang ada di dalam seluruh sel. Protein merupakan 

komponen yang sangat penting terkhusus untuk fungsi biologis dan struktur sel.  Protein 

tersusun dari beberapa elemen seperti hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, dan sulfur. 

Dua puluh α- asam amino membangun blok protein dan diikat dnegan ikatan peptida. 

Nitrogen merupakan elemen yang paling khusus di dalam protein. Konten nitrogen di 

dalam protein berkisar antara 13,4 sampai 19,1% tergantung dari komposisi asam 

aminonya. Secara garis besar, protein yang kaya akan asam amino dasar mengandung 

nitrogen yang lebih banyak (Nielsen, 2010). Pada Tabel 9 didapati bahwa nilai kadar 

protein pada brownies puree pepaya ripe dan overripe yang tertinggi ada pada brownies 

dengan konsentrasi 100% dan kadar lemak terendah ada pada konsentrasi 25%. Hal ini 

menunjukan bahwa semakin banyak puree pepaya yang dimasukan ke dalam adonan, 

maka semakin tinggi juga nilai kadar protein yang didapatkan karena di dalam buah 

pepaya terkandung sedikit protein yaitu 0,29 – 0,64% (Chukwuka et al., 2013). 

Walaupun jumlah protein yang terkandung sedikit tetapi adanya penambahan yang 

terus- menerus akan meningkatkan jumlah protein. 

 

Pada Tabel 9 didapati juga bahwa Kadar protein pada pembanding dan kontrol 

komersial menunjukan nilai yang lebih tinggi daripada brownies puree pepaya ripe dan 

overripe konsentrasi 25%. Nilai yang lebih tinggi ini disebabkan karena adanya 

penggunaan kuning telur pada adonan pembanding dan kontrol komersial yang tidak 

digunakan pada brownies puree pepaya ripe dan overripe. Menurut USDA (2018) 

kuning telur sendiri memiliki jumlah protein sebesar 2,70 gr / 1 butir besar telur (17 

gram). Oleh karena itu, nilai kadar protein pada pembanding bisa lebih tinggi 

dibandingkan dengan brownies pepaya yang tidak menggunakan kuning telur sama 

sekali. 
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4.7. Kadar Karbohidrat 

Karbohidrat merupakan elemen yang penting sebagai sumber energi dan kecukupan 

serat yang mempengaruhi proses fisikologikal. Karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh 

akan dikonversikan menjadi monosakarida yang nantinya akan diserap untuk kebutuhan 

energi tubuh. Karbohidrat berperan lebih dari 70% nilai kalori di dalam kebutuhan 

pangan manusia. Karbohidrat juga berkontribusi pada atribut lainnya seperti viskositas, 

stabilitas emulsi dan foam, kapasitas menahan air, flavors, aroma dan tekstur. (Nielsen, 

2010). Pada Tabel 10 didapati bahwa nilai kadar karbohidrat pada brownies puree 

pepaya ripe dan overripe yang tertinggi ada pada brownies dengan konsentrasi 100% 

dan kadar lemak terendah ada pada konsentrasi 25%. Hal ini menunjukan bahwa 

semakin banyak puree pepaya yang dimasukan ke dalam adonan, maka semakin tinggi 

juga nilai kadar karbohidrat yang didapatkan.  

 

Pada Tabel 10 didapatkan juga nilai kadar karbohidrat pada brownies yang diberi puree 

pepaya ripe lebih rendah dibandingkan dengan brownies yang diberi puree pepaya 

overripe. Hasil ini memiliki kesesuain dengan penelitian dari Oyoleke et al. (2013) 

yang menyatakan bahwa pepaya ripe memiliki kadar karbohidrat yang lebih rendah 

daripada buah pepaya overripe. Kadar karbohidrat pada pepaya overripe yang lebih 

tinggi disebabkan karena adanya konversi lemak ke karbohidrat pada saat tahap 

overripe dan juga konversi ini dapat menjelaskan penambahan tingkat rasa manis pada 

tahap overripe. Hasil ini juga bertentangan dengan penelitian Chukwuka et al. (2013) 

yang menyatakan bahwa pepaya ripe memiliki nilai karbohidrat yang lebih tinggi dari 

pepaya overripe. Hal ini bisa terjadi akibat penggunaan teknik perhitungan karbohidrat 

dengan carbohydrate by difference. Teknik ini memiliki kelemahan dimana teknik ini 

dapat menghasilkan hasil error atau hasil tidak valid yang cukup tinggi karena 

kemungkinan kesalahan yang terjadi di masing-masing uji (James, 1995). 

 

Kadar karbohidrat pada pembanding dan kontrol komersial di Tabel 10 menunjukan 

nilai yang lebih rendah daripada brownies puree pepaya ripe dan overripe konsentrasi 

25%. Nilai yang lebih rendah ini disebabkan karena tidak adanya penggunaan puree 

pepaya di dalam adonannya. Penggunaan puree pepaya di dalam cukup berpengaruh 
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banyak pada jumlah karbohidrat karena pepaya mengandung karbohidrat yang cukup 

tinggi yaitu 9-14% dari total berat buah (Chukwuka et al., 2013). 

 

4.8. Kalori 

Pada Tabel 11 didapati bahwa nilai kalori pada brownies puree pepaya ripe dan 

overripe yang tertinggi ada pada brownies dengan konsentrasi 100% dan kalori terendah 

ada pada konsentrasi 25%. Hal ini menunjukan bahwa semakin banyak puree pepaya 

yang dimasukan ke dalam adonan, maka semakin rendah juga nilai kalori yang 

didapatkan karena semakin sedikit juga penggunaan lemak. Lemak memiliki kalori 

yang tinggi dibandingkan dengan karbohidrat dan protein yaitu sebanyak 9 kkal/gram 

(Ognean et al., 2006). Pembanding dan kontrol komersial juga memiliki kalori yang 

lebih tinggi dari brownies puree. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan formula 

sehingga jumlah margarine dan tepung yang lebih banyak dan adanya penambahan 

DCC dan kuning telur membuat kalori di dalam pembanding lebih tinggi dari brownies 

puree. Margarin memiliki kalori yang cukup tinggi karena sebagian besar komposisi 

nya adalah minyak. Margarin di dalam formulasi mengandung 2333 kkal dan tepung 

terigu 875 kkal. Telur utuh juga memiliki kalori yang cukup tinggi karena kalori pada 

kuning telur lebih tinggi dari putih telur. Dalam formulasi, telur mengandung kalori 

sebanyak 900 kkal (Miranda et al.,  2015) dan  DCC mengandung kalori 1120 kkal. 

 

Nilai kalori pada brownies pepaya ripe 50% dengan overripe 50%  dan ripe 75 % 

dengan overripe 75%  menunjukan hasil yang lebih tinggi dan juga beda nyata. 

Walaupun secara statistik hasil menujukan perbedaan nyata antara ripe dan overripe 

tetapi secara nilai nyata perbedaan kalori antara ripe dan overripe hanya 2,08 kkal pada 

50% dan 0,8 kkal pada 75%. Perbandingan perbedaan kalori pada proporsi 50% bisa 

disamakan dengan satu gram roti yang berasal dari tepung yang kalorinya 2,74 kkal 

(USDA, 2018) dan perbedaan kalori pada proporsi 75% bisa disamakan dengan satu 

gram nasi putih yang telah dimasak dengan kalori 1,3 kkal (USDA, 2018) 

 

4.9. Sensori Organolpetik 

Aroma merupakan salah satu faktor  yang penting dalam uji sensori karena aroma 

adalah penentuan mutu dari suatu makanan. Jika aroma banyak disukai maka mutu dari 
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makanan tersebut baik dan dapat diterima oleh konsumen (Mulyadi et al., 2013). Pada 

Tabel 12 didapati nilai tertinggi atau yang paling disukai pada atribut aroma ada pada 

sampel pembanding dan yang terendah atau yang paling tidak disukai ada pada sampel 

overripe 75%. Hasil analisis menunjukan bahwa ada perbedaan nyata pada masing-

masing sampel terhadap atribut aroma. Hasil ini bisa terjadi karena lemak yang ada pada 

pembanding memiliki jumlah yang paling banyak daripada sampel lain sehingga 

memiliki aroma lemak pada pembanding lebih kuat. Lemak memiliki aroma yang khas 

dan kuat sehingga lemak berkontribusi dalam menghasilkan persepsi di dalam otak 

manusia (Ognean et al., 2006). Selain itu, pepaya memiliki komponen volatil yang 

mempengaruhi aroma khas pepaya yang banyak tidak disukai oleh orang. Pepaya yang 

sangat matang memiliki ratusan komponen volatil salah satunya adalah ester. Kelompok 

ester merupakan penyumbang terbesar dalam menciptakan aroma yang khas pada 

pepaya (Oliveira & Vitória, 2011). 

 

Kekerasan merupakan besaran yang diberikan oleh gigi belakang untuk menekan 

makanan hingga hancur (Purnomo, 2014). Pada Tabel 12 didapatkan nilai tertinggi pada 

atribut kekerasan ada pada sampel pembanding dan yang terendah ada pada dua sampel 

yaitu sampel ripe 50% dan overripe 50%. Hasil analisis menunjukan bahwa tidak 

perbedaan nyata pada masing-masing sampel terhadap atribut kekerasan. Hasil ini dapat 

terjadi karena faktor kesukaan panelis terhadap kekerasan berbeda, ada yang menyukai 

keras ada juga yang tidak menyukai keras. Faktor lainnya adalah panelis susah untuk 

membedakan tiap sampel karena kekerasan antar sampel memiliki kekerasan yang 

hampir sama sehigga panelis rancu memberi nilai. 

 

Kelengketan merupakan kelengketan makanan pada gigi (Purnomo, 2014). Pada Tabel 

12 didapatkan nilai tertinggi atau yang paling disukai pada atribut kelengketan ada pada 

sampel pembanding dan yang terendah atau yang paling tidak disukai ada pada sampel 

sampel ripe 50%. Hasil analisis menunjukan bahwa ada perbedaan nyata pada masing-

masing sampel terhadap atribut kelengketan. Hasil ini dapat terjadi karena faktor pada 

pembanding menggunakan lemak yang paling banyak diantara sampel lainnya. Lemak 

berkontribusi dalam membentuk tekstur pada produk bakery. Sampel lain yang 

memiliki lemak lebih sedikit akan menyebabkan partikel tepung yang tertutupi oleh 
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lemak lebih sedikit sehingga menciptakan tekstur brownies yang lengket (Ang et al., 

2017). Faktor kedua adalah kesukaan panelis terhadap kelengketan berbeda, ada yang 

menyukai tekstur brownies yang lengket ada juga yang tidak. Faktor ketiga adalah 

panelis susah untuk membedakan tiap sampel karena kelengketan antar sampel memiliki 

nilai yang hampir sama sehigga panelis rancu memberi nilai. 

 

Rasa merupakan faktor yang cukup penting karena rasa menjadi penentu mutu makanan 

tersebut. Jika rasa dapat diterima oleh panelis maka mutu makanan tersebut sudah 

terjamin jika dipasarkan ke masyarakat (Mulyadi et al., 2013). Pada Tabel 12 

didapatkan nilai tertinggi atau yang paling disukai pada atribut rasa ada pada sampel 

pembanding dan yang terendah atau yang paling tidak disukai ada pada sampel sampel 

overripe 75%. Hasil analisis menunjukan bahwa ada perbedaan nyata pada masing-

masing sampel terhadap atribut rasa. Hasil ini dapat terjadi karena faktor pada 

pembanding menggunakan lemak yang paling banyak diantara sampel lainnya. Lemak 

berkontribusi dalam menciptakan flavor khas dan lemak juga memberikan persepsi pada 

mouthfeel dan rasa di dalam pikiran. (Ognean et al., 2006). Selain itu faktor lain adalah 

kesukaan panelis terhadap rasa yang  berbeda-beda, ada yang menyukai rasa brownies 

yang buttery  dan ada juga yang tidak. Pada overripe 75% paling tidak disukai karena 

pepaya yang sangat matang memiliki komponen volatil pembentuk rasa pepaya yang 

khas dan banyak orang kurang menyukai nya. Komponen volatil yang paling 

berpengaruh dalam pembentuk rasa di pepaya adalah kelompok ester dengan asam 

karboksilat rendah (the esters of lower carboxylic acids) dengan perwakilan utamanya 

adalah metil butanoat dan etil butanoat (Pino et al., 2003) 

 

Overall merupakan penilaian secara keseluruhan terhadap sampel berdasarkan yang 

paling disukai oleh, baik faktor yang sudah ditanyakan hingga faktor-faktor lain yang 

belum ditanyakan. Pada Tabel 12 didapatkan nilai tertinggi atau yang paling disukai 

pada atribut rasa ada pada sampel pembanding dan yang terendah atau yang paling tidak 

disukai ada pada sampel sampel overripe 75%. Hasil analisis menunjukan bahwa ada 

perbedaan nyata pada masing-masing sampel terhadap atribut overall. Hasil ini dapat 

terjadi karena faktor pada pembanding merupakan brownies yang paling familiar di 

mata panelis sehingga banyak panelis akan lebih memilih sesuatu yang sudah familiar 
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dibandingkan dengan brownies puree pepaya yang panelis kurang familiar. Faktor lain 

adalah kesukaan panelis terhadap brownies yang berbeda-beda, ada yang menyukai 

brownies yang pembanding dan ada juga yang lebih menyukai brownies puree pepaya. 

Pada overripe 75% paling tidak disukai karena banyak panelis kurang menyukai dua 

kategori sensori yaitu rasa dan aroma dari overripe 75% sehingga sebagian besar panelis 

menyimpulkan kurang menyukai brownies dari overripe 75%. 


