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4. PEMBAHASAN 

 

Penelitian kali ini dilakukan dengan mensubstitusi tepung terigu dalam pembuatan 

kukis brownies dengan tepung biji jali. Penggunaan tepung biji jali dalam pembuatan 

kukis brownies akan menghasilkan karakteristik kukis brownies yang berbeda. Oleh 

sebab itu penelitian ini dilakukan betujuan untuk menentukan formulasi yang tepat 

untuk pembuatan kukis brownies serta untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung 

biji jali yang difermentasi terhadap karakteristik kimia, fisik dan sensori kukis brownies. 

 

4.1 Karakteristik Kimia Kukis Brownies Jali 

4.1.1 Kadar Air 

Pada hasil uji kadar air, didapat hasil kukis brownies F1 (50 tepung terigu : 50 tepung 

biji jali) memiliki kadar air yang paling tinggi yaitu 2,45% sedangkan paling rendah 

kukis brownies F3 (30 tepung terigu : 70 tepung biji jali) yaitu 1,23%, keduanya 

berbeda nyata dengan kukis brownies kontrol. Kukis brownies F2 (40 tepung terigu : 60 

tepung biji jali) tidak memiliki perbedaan nyata dengan kontrol. Hal ini dapat 

disebabkan karena kadar air F2 (40 tepung terigu : 60 tepung biji jali) memiliki selisih 

yang sedikit dengan kontrol yaitu hanya sebesar 0,084%. Dalam hasil, F3 (30 tepung 

terigu : 70 tepung biji jali)  dan kontrol berbeda nyata dan memiliki selisih kadar air 

yang paling besar yaitu sekitar 0,88%. Jika dibandingkan dengan SNI biskuit (2011), 

hasil pengamatan kadar air sudah memenuhi standar kadar air dimana kadar air untuk 

biskuit maksimal 5%. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa tepung jali 

memiliki hubungan berbanding terbalik dengan kadar air. Semakin banyak tepung jali 

yang digunakan maka kadar air akan semakin turun. Hal ini disebabkan karena selama 

proses fermentasi dalam pembuatan tepung jali terjadi perubahan air terikat menjadi air 

bebas yang bersifat mudah menguap. Sehingga dalam proses pengeringan tepung, air 

bebas tersebut menguap dan menyebabkan kandungan air pada tepung jali juga 

menurun. Adanya proses pemanggangan juga dapat menurunkan kadar air karena pada 

proses pemanggangan sebagian air hilang karena adanya energi panas. Mekanisme 

perubahan air terikat menjadi air bebas adalah pada saat sebelum fermentasi sebagian 

molekul air membentuk hidrat dengan molekul lain yang mengandung oksigen, 

nitrogen, karbohidrat, protein, garam, dan senyawa organik lainnya sehingga kadar air 
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susah diuapkan. Pada saat fermentasi, terjadi pemecahan karbohidrat, protein, garam, 

senyawa organik oleh enzim-enzim mikroba sehingga air  terikat berubah menjadi air 

bebas (Syahputri & Wardani, 2015).  

 

4.1.2 Kadar Protein 

Berdasarkan hasil uji, kadar protein tertinggi adalah kukis brownies kontrol sedangkan 

kadar protein terendah adalah kukis brownies F2 (40 tepung terigu : 60 tepung biji jali) 

yang hasilnya tidak berbeda nyata dengan F3 (30 tepung terigu : 70 tepung biji jali). 

Adanya penambahan tepung bij jali 50% tidak berbeda nyata dengan penambahan 

tepung biji jali 60%. Tidak ada perbedaan yang nyata tersebut dapat disebabkan karena 

kadar protein F2 (40 tepung terigu : 60 tepung biji jali)  dan F3 (30 tepung terigu : 70 

tepung biji jali) memiliki selisih 0,30%. Kadar protein kukis brownies kontrol sebesar 

8,27%, F1 (50 tepung terigu : 50 tepung biji jali) sebesar 7,51%, F2 (40 tepung terigu : 

60 tepung biji jali) sebesar 6,204%, dan F3 (30 tepung terigu : 70 tepung biji jali) 

sebesar 6,509%. Hasil uji ini sudah sesuai dengan SNI biskuit (2011) bahwa, kadar 

protein minimal untuk biskuit sebesar 5%. Berdasarkan Data Komposisi Pangan 

Indonesia (2018), kandungan protein pada tepung terigu sebesar 9%. Sedangkan 

menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Kartini dan Putri (2018), kadar protein 

pada tepung jali yang difermentasi oleh ragi tape selama 72 jam lebih rendah dari 

tepung terigu yaitu sebesar 5,58% dapat dilihat pada Tabel 2. Hasil penelitian kali ini 

sudah sesuai dengan teori yang ada yaitu tepung terigu memiliki kandungan protein 

yang lebih tinggi daripada tepung jali yang difermentasi selama 72 jam. Semakin 

banyak persentase tepung jali maka kadar protein semakin rendah. Hal ini dapat 

disebabkan karena pada saat pembuatan tepung jali fermentasi terdapat metode 

pengeringan (dilakukan selama dua kali) menggunakan panas sehingga protein 

terdenaturasi. Menurut Sumbono (2016) dalam Kartini & Putri (2018), suhu dan lama 

pemanasan dapat mengakibatkan terjadinya denaturasi protein. Ketika terjadi 

denaturasi, sebagian protein akan berubah strukturnya menjadi struktur primer. Ketika 

protein membentuk struktur primer maka akan dengan mudah ikut menguap bersama 

dengan air (Sumbono, 2016 dalam Kartini & Putri, 2018). 
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4.1.3 Kadar Serat Kasar 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kartini dan Putri (2018), kadar serat kasar biji 

jali sebesar 15,34% sedangkan kadar serat kasar tepung biji jali 13,84%. Berdasarkan 

hasil uji, kadar serat kasar terbesar adalah perlakuan F3 (30 tepung terigu : 70 tepung 

biji jali) yaitu sebesar 9,250% sedangkan kadar serat kasar terendah adalah perlakuan 

kontrol yaitu 8,284%. Kadar serat kasar yang dihasilkan perlakuan kontrol berbeda 

nyata dengan kukis F3 (30 tepung terigu : 70 tepung biji jali), namun tidak berbeda 

nyata dengan F1 (50 tepung terigu : 50 tepung biji jali) dan F2 (40 tepung terigu : 60 

tepung biji jali). Hal ini dapat disebabkan karena kadar serat kasar antara kontrol, F1 (50 

tepung terigu : 50 tepung biji jali), dan F2 (40 tepung terigu : 60 tepung biji jali) tidak 

memiliki perbedaan yang signifikan, selisihnya hanya sebesar 0,11 - 0,33. Menurut 

penelitian yang telah dilakukan oleh Kartini & Putri (2018), tepung biji jali fermentasi 

mengandung serat kasar sebesar 13,84% (lebih tinggi dibandingkan tepung terigu). 

Menurut Data Komposisi Pangan Indonesia (2018), kadar serat kasar tepung terigu 

hanya sebesar 0,3%. Namun hasil uji menunjukkan bahwa kukis dengan formulasi 

kontrol dimana hanya menggunakan tepung terigu memiliki kadar serat kasar yang 

cukup tinggi yaitu sebesar 8,28%. Hal ini dapat disebabkan karena adanya bahan lain 

dalam pembuatan kukis yang memiliki kadar serat kasar tinggi sehingga dapat 

meningkatkan kadar serat kasar kukis kontrol tersebut. Bahan-bahan lain yang memiliki 

kandungan serat kasar tinggi tersebut antara lain cokelat bubuk (32,6%) dan cokelat 

batang (10,8%) (Data Komposisi Pangan Indonesia, 2018).  

 

Kadar serat kasar tepung jali fermentasi lebih rendah dibandingkan biji jali dapat dilihat 

pada Tabel 2. Hal ini dapat disebabkan karena selama proses fermentasi terdapat 

mikroba yang menghasilkan enzim sellulotik sehingga dapat menghancurkan dinding 

sel biji jali. Mikroba tersebut menghasilkan enzim yang dapat menghidrolisis selulosa 

menjadi monosakarida (Lyn et al., 2002 dalam Kartini & Putri, 2018). Oleh sebab itu 

kadar serat kasar tepung biji jali fermentasi menjadi menurun. Serat kasar merupakan 

selulosa dari dinding tanaman yang memiliki struktur keras. Menurut Almatsier (2009) 

dalam Kurniawan et al., (2012), serat terbagi menjadi 2 yaitu serat yang tidak larut 

dalam air dan serat yang larut air. Serat tidak larut air adalah selulosa, hemiselulosa, dan 

lignin. Serat yang larut dalam air adalah pektin, gum, mucilage, glikan, dan alga. Serat 
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pada biji jali termasuk dalam serat yang tidak larut air karena biji jali banyak 

mengandung selulosa. Kebutuhan serat bagi orang dewasa per hari adalah ±30g/hari 

tergantung dari total asupan kalori (American Dietetic Association dalam Badrialaily, 

2004). Walaupun belum bisa dikatakan sebagai sumber serat, adanya substitusi tepung 

jali dapat meningkatkan kadar serat kasar. 

 

4.2 Karakteristik Fisik Kukis Brownies 

4.2.1 Kekerasan / Hardness 

Berdasarkan uji kekerasan / hardness dengan menggunakan texture analyzer, kukis 

brownies F3 (30 tepung terigu : 70 tepung biji jali) memiliki kekerasan/hardness yang 

paling besar yaitu sebesar 714,86 gf, sedangkan kekerasan paling rendah adalah kukis 

brownies kontrol yaitu sebesar 630,310 gf. Untuk kekerasan/hardness antara kukis 

brownies kontrol, F1 (50 tepung terigu : 50 tepung biji jali), dan F2 (40 tepung terigu : 

60 tepung biji jali) tidak memiliki perbedaan yang nyata meskipun hasil uji 

menunjukkan bahwa angka hardness meningkat seiring banyaknya penambahan jali. 

Adanya substitusi tepung biji jali 70% mempengaruhi tingkat kekerasan kukis. 

Kekerasan atau hardness adalah salah satu indikator utama dalam menganalisis tekstur 

makanan terutama produk-produk baked seperti roti dan biskuit (Wenzhoa dalam 

Istinganah et al 2017).  Kukis dengan penambahan tepung jali dimana semakin tinggi 

penambahannya maka, kadar air kukis semakin rendah sehingga tingkat 

kekerasan/hardnessnya semakin tinggi. Menurut teori Pratama et al., (2014), apabila 

indeks penyerapan air tinggi maka tingkat kekerasan akan semakin menurun karena 

semakin banyak air yang diserap sehingga kukis akan semakin lunak. Dalam hal ini 

dapat disimpulkan bahwa tepung jali fermentasi memiliki indeks penyerapan air yang 

rendah. Suhu dan waktu pemanggangan kukis juga berpengaruh dalam kekerasan kukis. 

Proses pemanggangan dalam suhu tinggi akan menyebabkan menguapnya air dan 

menghasilkan tekstur kukis yang renyah dan mudah hancur sehingga 

kekerasan/hardness kukis akan menurun (Irmawati et al., 2014). Selain itu gula juga 

berpengaruh dalam tingkat kekerasan kukis. Gula dalam bentuk sukrosa dalam adonan 

biskuit akan larut kemudian setelah pemanggangan akan mengalami rekristalisasi. 

Proses tersebut yang akan mempengaruhi tekstur dari kukis. Semakin banyak gula 

dalam bentuk sukrosa maka semakin keras kukis yang dihasilkan (Manley, 2000). 
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4.3 Karakteristik Sensori 

Analisis sensori yang dilakukan adalah uji ranking hedonik. Uji hedonik dilakukan 

terhadap 4 parameter yaitu aroma, tekstur, rasa, dan overall (keseluruhan). Analisis 

dilakukan secara ranking yaitu 1 – 4 dimana ranking 1 sangat tidak suka, ranking 2 

kurang suka, ranking 3 suka, dan ranking 4 sangat suka. Panelis yang terlibat sebanyak 

40 orang panelis tidak terlatih. Pengujian aroma dilakukan dengan mencium aroma 

kukis brownies. Pengujian tekstur dilakukan dengan menilai tingkat kekerasan kukis 

brownies saat digigit. Pengujian rasa dilakukan dengan menilai rasa kesukaan dari 

masing-masing sampel. Pengujian overall dilakukan dengan menilai keseluruhan dari 

kukis brownies tersebut (Meilgaard et al., 2016). 

 

Aroma merupakan salah satu atribut yang penting dalam menentukan tingkat 

penerimaan konsumen akan suatu produk. Aroma tersebut biasanya dipengaruhi oleh 

zat volatil yang terdapat di dalam bahan. Selain itu, aroma juga ditentukan oleh 

perpaduan antara bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan biskuit, misalnya 

perpaduan antara margarin dan telur yang memberikan aroma yang disukai panelis 

(Hastuti, 2012 dalam Viani, 2017). Jali memiliki aroma nutty atau seperti kacang 

(Cahyani, 2010). Pada hasil sensori, kukis brownies F1 (50 tepung terigu : 50 tepung 

biji jali) paling disukai sedangkan kukis F3 (30 tepung terigu : 70 tepung biji jali) paling 

tidak disukai oleh panelis. Hal ini menandakan bahwa panelis menyukai aroma nutty 

(seperti kacang) yang dihasilkan kukis dengan substitusi jali 50%. Aroma kukis 

brownies kontrol tidak berbeda nyata dengan F1 (50 tepung terigu : 50 tepung biji jali) 

dan F2 (40 tepung terigu : 60 tepung biji jali). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kukis 

brownies dengan penambahan tepung jali maksimal 60% tidak memiliki pengaruh 

terhadap aroma kukis bagi panelis, sedangkan  adanya penambahan tepung jali 70% 

memiliki pengaruh terhadap aroma kukis bagi panelis. Semakin banyak tepung jali yang 

ditambahkan maka akan menghasilkan produk dengan aroma nutty (seperti kacang) 

yang kuat (Cahyani, 2010). 

 

Secaca sensoris, tekstur kukis brownies yang dihasilkan tidak memiliki tekstur berpasir. 

Hal ini disebabkan karena tepung biji jali fermentasi memiliki tekstur yang lebih halus. 

Pada saat proses fermentasi biji jali, enzim pektinolitik dan selulolitik yang dihasilkan 
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oleh mikroorganisme yang tumbuh selama proses fermentasi dapat menghancurkan 

dinding sel biji jali tersebut sehingga terjadi pelunakan granula pati sehingga akan 

menghasilkan tepung yang halus (Syahputri dan Wardani, 2015). Kekerasan atau 

hardness adalah salah satu indikator utama dalam menganalisis tekstur makanan 

terutama produk-produk baked seperti roti dan biskuit (Wenzhoa dalam Istinganah et al 

2017). Pada hasil sensori untuk parameter tekstur, kukis brownies kontrol paling disukai 

sedangkan kukis brownies F3 (30 tepung terigu : 70 tepung biji jali)  paling tidak 

disukai oleh panelis. Tekstur kukis brownies F1 (50 tepung terigu : 50 tepung biji jali) 

tidak berbeda nyata dengan F2 (40 tepung terigu : 60 tepung biji jali). Pada hasil uji  

kekerasan menggunakan texture analyzer, menunjukkan bahwa kukis brownies F3 (30 

tepung terigu : 70 tepung biji jali)  memiliki angka kekerasan yang paling tinggi. Hal ini 

menandakan bahwa antara hasil uji fisik dengan uji sensori saling berhubungan. 

Semakin keras kukis brownies maka tingkat kesukaan panelis semakin rendah. Biskuit 

yang memiliki kekerasan lebih dari 2000gf maka tekstur dari biskuit semakin tidak baik 

dan tidak disukai oleh panelis (Pratama et al., 2014 dalam Viani, 2017). 

 

Rasa merupakan parameter yang penting untuk daya terima konsumen terhadap suatu 

produk. Untuk parameter rasa, kukis brownies F1 paling disukai sedangkan F3 paling 

tidak disukai oleh panelis. Terdapat perbedaan yang nyata antara kukis brownies 

kontrol, F1, F2, dan F3. Hal ini menandakan bahwa adanya penambahan tepung jali 

berpengaruh terhadap rasa yang dihasilkan. Namun panelis justru menyukai rasa yang 

dihasilkan kukis brownies F1 dengan perbandingan 50 tepung terigu : 50 tepung jali. 

Hal ini dapat disebabkan karena panelis menyukai rasa kukis dengan flavor nutty yang 

dihasilkan tepung biji jali (Cahyani, 2010). 

 

Untuk penerimaan secara overall (keseluruhan), kukis brownies F1 paling disukai oleh 

panelis. Kukis brownies F2 dan F3 tidak memiliki perbedaan yang nyata untuk 

parameter penerimaan secara overall (keseluruhan). Hal ini menunjukkan bahwa yang 

berpengaruh terhadap tingkat penerimaan secara keseluruhan adalah parameter aroma 

dan rasa. Dari hasil sensori, dapat disimpulkan bahwa adanya penambahan tepung jali 

berpengaruh terhadap tingkat kesukaan panelis terhadap aroma dan rasa kukis brownies. 

Panelis menyukai aroma dan rasa kukis dengan flavor nutty yang dihasilkan tepung biji 
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jali. Kukis brownies dengan formulasi 50% tepung terigu dan 50% tepung jali lebih 

disukai daripada kukis brownies kontrol karena berpengaruh terhadap tekstur dan 

rasanya. Tekstur yang dihasilkan kukis brownies dengan formulasi 50% tepung terigu 

dan 50% tepung jali lebih keras jika dibandingkan dengan kukis brownies kontrol 

namun secara overall lebih disukai oleh panelis. Hal ini dapat disebabkan karena panelis 

yang terlibat adalah panelis yang tidak terlatih sehingga memiliki sensitivitas yang 

rendah (Mutiaraningtyas, 2018). Hal ini menandakan bahwa kukis brownies substitusi 

tepung jali berpotensial untuk dikembangkan. 

 

4.4 Formulasi Optimal 

Penentuan formulasi optimal kukis brownies dilakukan secara scoring dengan melihat 

hasil analisis secara kimia, fisik, dan sensori yang telah dilakukan. Hasil analisis kadar 

air, kadar protein, kadar serat kasar, dan uji hardness / kekerasan dibandingkan dengan 

SNI biskuit (2011). Untuk kadar air, semakin rendah kadar air maka skornya semakin 

tinggi. Semakin tinggi kadar protein dan serat kasar, maka skornya semakin tinggi. 

Untuk kekerasan, semakin tinggi angka kekerasannya maka skornya semakin rendah. 

Pada hasil uji sensori, apabila tidak berbeda nyata maka score-nya sama. Formulasi 

yang terpilih adalah kukis dengan total skor yang paling tinggi. Hasil scoring kukis 

brownies dapat dilihat pada Lampiran 7.3. Setelah dilakukan scoring, formulasi yang 

terpilih adalah F1 dengan skor kadar air 1, skor protein 3, skor serat kasar 1, skor 

hardness 3, dan skor sensori 1,75 sehingga total skor 9,75. Dapat disimpulkan bahwa 

kukis brownies dengan formulasi 50% tepung terigu dan 50% tepung jali adalah 

formulasi yang paling optimal apabila dilihat dari kandungan kadar air, kadar protein, 

kadar serat kasar, hardness / kekerasan, dan tingkat penerimaan kukis oleh panelis. 

Kukis brownies dengan formulasi 50% tepung terigu : 50% tepung jali memiliki 

kandungan kadar air sebesar 2,4%, kandungan protein sebesar 7,5%, kandungan serat 

kasar sebesar 8,1%, kekerasan sebesar 653,7 gf, dan tingkat penerimaan oleh panelis 

sebesar 1,75. 


