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ABSTRACT 

This research to discover the effect of banana tuber flour and red rice polish flour on nutrition 
and sensory of brownies. The planning of this experimental research used the Completely Randomized 
Design (CRD) with the single factor which the proportion of banana tuber flour and the red rice polish 
flour used 6 treatments, i.e. B1 (95%:5%), B2 (90%:10%), B3 (85%:15%), B4 (80%:20%), B5 
(75%:25%), B6 (70%:30%). The parameters which was observed included moisture, ash, protein, 
starch, crude fiber, taste sensories characteristic and aroma (hedonic method and hedonic quality) of 
the brownies. Data from the observation tested using ANOVA or analysis of variance on the level by 
5%. If there was a significant different in the observation result, so it will be tested further using the 
Honestly Significant Difference (HSD). The result showed that the proportion of the banana tuber flour 
and the red rice polish flour had significantly different effect on the moisture, ash, protein, starch, 
crude fiber, taste sensories characteristic and aroma using (hedonic method), but had no significant 
different on taste and aroma on (hedonic quality method) of the brownies. The result showed that B1 
treatment (95% banana tuber flour and 5% red rice polish) gave the best result from 22.13% of 
moisture; 3.63% of ash; 7.42% of protein, 5.70% of starch, 11.12% of crude fiber with taste of the 
brownies had a tendency to be like chocolate and the aroma did not smell like rice polish. 

Keywords: banana tuber, brownies, red rice polish. 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh proporsi tepung bonggol pisang dan 
tepung bekatul beras merah yang tepat terhadap nutrisi dan sensoris brownies. Rancangan percobaan 

penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan percobaan faktor tunggal 
(proporsi tepung bonggol pisang dan tepung bekatul beras merah) yang terdiri dari 6 aras perlakuan 

yaitu B1 (95%:5%), B2 (90%:10%), B3 (85%:15%), B4 (80%:20%), B5 (75%:25%), B6 
(70%:30%). Parameter yang diamati meliputi kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar pati, kadar 

serat kasar dan sifat sensoris rasa dan aroma (metode hedonik dan mutu hedonik) brownies. Data 

hasil pengamatan diuji dengan analisis keragaman pada taraf nyata 5% menggunakan software Co-
Stat. Apabila hasil pengamatan terdapat perbedaan yang nyata, maka diuji lanjut menggunakan uji 

Beda Nyata Jujur (BNJ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi tepung bonggol pisang dan 
tepung bekatul beras merah memberikan pengaruh yang berbeda nyata (signifikan) terhadap kadar 

air, kadar abu, kadar protein, kadar pati, kadar serat kasar dan sifat sensoris rasa dan aroma (metode 

hedonik) namun memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap sifat sensoris rasa dan 
aroma (metode mutu hedonik) brownies. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan dengan 

proporsi tepung bonggol pisang 95% dan tepung bekatul beras merah 5% memberikan hasil yang 
terbaik dari kadar air 22,13%; kadar abu 3,63%, kadar protein 7,42%, kadar pati 5,70% dan kadar 

serat kasar 11,12% dengan rasa agak cokelat dan tidak beraroma bekatul. 

Kata kunci : bekatul beras merah, bonggol pisang, brownies. 
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PENDAHULUAN 

Penggunaan tepung sebagai bahan baku industri 

pangan cenderung meningkat setiap tahunnya. 

Berbagai produk makanan seperti roti, cake dan 

biskuit umumnya menggunakan tepung terigu 

sebagai bahan baku, padahal Indonesia bukan 

negara penghasil terigu. Bahan baku terigu yaitu 

gandum, gandum tidak dapat tumbuh di negara 

tropis seperti Indonesia. Itu sebabnya, Indonesia 

masih mengimpor terigu. Upaya untuk 

mengurangi ketergantungan terhadap terigu 

perlu dicari sumber tepung dari bahan baku lokal 

(Fathullah, 2013). Salah satu sumber pangan 

lokal yang dapat dijadikan alternatif diversifikasi 

pangan adalah bonggol pisang. Bonggol pisang 

dapat diolah menjadi tepung yang dapat 

digunakan sebagai pengganti terigu. 

 Bonggol pisang merupakan umbi dari 

pohon pisang yang berada di dalam tanah. 

Selama ini bonggol pisang belum termanfaatkan 

secara optimal, bahkan di beberapa daerah 

sentra produksi pisang. Bonggol pisang dianggap 

sebagai bagian yang tidak bisa dimanfaatkan. 

Menurut Prihandana (2007), bonggol pisang 

dapat dimanfaatkan untuk diolah menjadi 

tepung dengan cara mengambil patinya yang 

menyerupai pati tepung sagu dan tapioka. 

Bonggol pisang kering mengandung protein, 

karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B1, 

vitamin C (Handiskawati, 2012). Tepung bonggol 

pisang terbaik diperoleh dari varietas kepok. 

Tepung bonggol pisang kepok memberikan 

kualitas terbaik dengan kadar air rendah dan 

dapat digunakan untuk pembuatan cookies 

(Saragih, 2013). 

Beberapa jenis cookies maupun kue seperti 

brownies hampir tidak memiliki kandungan serat. 

Kurangnya konsumsi serat menjadi faktor yang 

dapat menyebabkan overweight. Sebagian besar 

penduduk Indonesia memiliki kebiasaan 

konsumsi serat yang rendah, yaitu sebanyak 

80% penduduk Indonesia mengkonsumsi serat 

15 g/hari, disarankan mengkonsumsi serat 

sebanyak 25 g/hari (Soerjodibroto, 2004). 

Prevalensi overweight dan obesitas di seluruh 

dunia mengalami peningkatan dalam 30 tahun 

terakhir. Salah satu kelompok umur yang 

beresiko terjadinya gizi lebih adalah usia remaja. 

Berdasarkan data Riskesdas (2010) prevalensi 

obesitas pada remaja Indonesia telah mencapai 

19,1%. Salah satu upaya untuk mencegah dan 

mengatasi masalah tersebut adalah melalui 

pengaturan diet, yaitu mengurangi konsumsi 

lemak total dan lemak jenuh serta meningkatkan 

asupan serat (Kusumastuti dan Fitriyono, 2013). 

Bekatul beras merah menjadi salah satu 

makanan yang mengandung kadar serat yang 

tinggi. 

Bekatul sebagai salah satu produk 

samping, mendapatkan perhatian sebagai 

pangan fungsional yang semakin meningkat 

dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terkait 

fungsionalitas bekatul bagi kesehatan (Tuarita 

dkk, 2016). Nursalim dan Razali (2007) 

melaporkan bahwa bekatul beras merah 

mempunyai kandungan antioksidan tokoferol 

(vitamin E), oryzanol dan vitamin B15. Bekatul 

juga kaya akan pati, protein, lemak, vitamin dan 

mineral. Kandungan multivitamin dan serat pada 

bekatul beras merah berperan sebagai 
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penangkal penyakit degeneratif serta berperan 

dalam proses pencernaan. 

Kandungan serat pada bekatul lebih 

tinggi dibandingkan pada tepung terigu 

(Damayanthi dkk, 2007). Lecumberri dkk., 

(2007) melaporkan bahwa pemberian serat 

pangan mampu menurunkan total kolesterol dan 

Low Density Lipoprotein (LDL) plasma tikus 

hiperkolesterolemik. Minatel dkk., (2016) 

menjelaskan bahwa komponen α-oryzanol pada 

bekatul juga dilaporkan memiliki aktivitas 

hipokolesterolemik. Selain berperan sebagai 

antioksidan juga meningkatkan metabolisme 

komponen pangan misalnya kolesterol dan 

senyawa ini memiliki efek menurunkan obesitas. 

Potensi bekatul sebagai makanan bergizi 

telah banyak diteliti, namun pemanfaatan dan 

pengembangannya sebagai makanan yang layak 

belum banyak dilakukan. Salah satu alternatif 

yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah 

tersebut adalah dengan membuat jenis makanan 

yang populer di masyarakat seperti brownies. 

Menurut Indriani (2007), brownies adalah jenis 

cake cokelat yang padat awalnya merupakan 

adonan gagal dan keras di mana adonannya 

terbuat dari tepung terigu, telur, lemak, gula 

pasir dan cokelat masak dengan cara 

dipanggang atau dioven. Sandi (2017), telah 

melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa 

perlakuan proporsi tepung terigu 60% dan 

tepung bekatul 40% memberikan hasil yang 

terbaik dari segi mutu kimia (kadar air 32,86%; 

kadar abu 3,06% dan kadar lemak 29,65%) dan 

perlakuan proporsi tepung terigu 40% dan 

tepung bekatul 60% memberikan hasil yang 

terbaik dari segi organoleptik (berwarna cokelat 

kehitaman; tidak beraroma bekatul; tekstur 

lembab dan tidak berasa bekatul). Basito (2012) 

melaporkan bahwa penambahan 5% bekatul 

beras merah dan 10% bekatul beras hitam pada 

roti tawar memperlihatkan kualitas warna, 

aroma, rasa dan tekstur terbaik serta disukai 

oleh konsumen. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui proporsi tepung bonggol pisang dan 

tepung bekatul beras merah yang tepat dalam 

pembuatan brownies sehingga diperoleh 

karakteristik nutrisi dan sensoris yang sesuai 

mutu brownies menurut SNI. 

BAHAN DAN METODE 

Bahan dan Alat 

 Bahan-bahan yang digunakan pada 

pembuatan brownies adalah bonggol pisang 

kepok yang diperoleh dari Gerung Kabupaten 

Lombok Barat, bekatul beras merah yang 

diperoleh dari Sembalun Kabupaten Lombok 

Timur, gula pasir merk gulaku, telur ayam, 

margarin merk blueband cake and cookie, 

cokelat batang merk diamond, cokelat bubuk 

merk dodo, vanili merk CW, baking powder merk 

CW, SP merk CW, aquades, H2SO4 pekat, 

K2SO4, CuSO4, NaOH 40%, H3BO3 3%, H2SO4 

0,255 N, NaOH 0,313 N, dan etanol 95%. 

Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan 

tepung bekatul beras merah, tepung bonggol 

pisang kepok dan brownies adalah wajan, pisau, 

sutil, blender merk philips, ayakan 80 mesh, 

timbangan SF-400, mixer merk philips, sendok, 

baskom, loyang aluminium, sarung tangan, 

kertas roti, dandang dan kompor gas. Alat-alat 

yang digunakan untuk analisis adalah timbangan 

analitik merk matrix, botol timbang, desikator, 
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erlenmeyer, penjepit cawan, cawan porselen, 

pipet tetes, stopwatch, kertas saring, tanur, 

aluminium foil, oven merk memmert, perangkat 

destilator, buret, pipet ukur, hot plate, labu bulb, 

gooch crussible dan glass beaker. 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan 

Mei 2018 yang dilaksanakan di Laboratorium 

Teknologi Pengolahan Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan untuk pembuatan brownies, 

Laboratorium Pengendalian Mutu Fakultas 

Teknologi Pangan dan Agroindustri untuk uji 

sensoris, Laboratorium Kimia Analitik Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam untuk 

analisis kadar pati, Laboratorium Ilmu Nutrisi 

dan Makanan Ternak Nonruminansia Fakultas 

Peternakan Universitas Mataram untuk analisis 

kadar air, kadar abu, kadar serat kasar dan 

kadar protein.  

Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan tiga tahapan 

pengerjaan yaitu tahapan pembuatan tepung 

bonggol pisang, pembuatan tepung bekatul 

beras merah, dan pembuatan brownies. 

1. Pembuatan Tepung Bonggol Pisang 

Kepok 
Bonggol pisang dibersihkan dari kulit 

pelepah, kotoran yang masih menempel, akar 

dan dicuci bersih, dipotong dengan pisau ± 0,5 

cm lalu dicuci bersih, blanching selama 5 menit 

pada suhu 50ºC dan didinginkan selama 10 

menit pada suhu ruang, pengeringan dilakukan 

menggunakan sinar matahari selama 16 jam, 

penggilingan menggunakan blender selama ± 3 

menit, diayak menggunakan ayakan 80 mesh 

dan dihasilkan tepung bonggol pisang kepok. 

2. Pembuatan Tepung Bekatul Beras 

Merah 
Bekatul yang digunakan adalah bekatul 

beras merah, diayak menggunakan ayakan 60 

mesh agar terpisah dari dedak dan menir 

kemudian ditimbang sebanyak 1 kg, disangrai 

selama 4 menit, digiling selama ± 3 menit 

menggunakan blender, diayak menggunakan 

ayakan 80 mesh untuk menghasilkan tepung 

bekatul beras merah yang tidak terlalu kasar dan 

dihasilkan tepung bekatul beras merah.   

3. Pembuatan brownies 

Ditimbang semua bahan sesuai formula 

brownies kukus, dilelehkan cokelat batang dan 

margarin dengan cara ditim, pada wadah yang 

lain diaduk telur, gula, vanili dan SP 

menggunakan mixer dengan kecepatan rendah, 

diayak bahan yang berbentuk bubuk (tepung 

bonggol pisang, tepung bekatul beras merah, 

baking powder dan cokelat bubuk) lalu dicampur 

semua bahan hingga rata kemudian dicetak lalu 

dikukus selama 40 menit pada suhu 100ºC. 

Parameter Penelitian 

 Parameter yang diamati dalam penelitian 

ini meliputi kadar air dengan metode 

thermogravimetri (Sudarmadji dkk, 2010), kadar 

abu dengan metode oven (Sudarmadji dkk, 

2010), kadar protein dengan metode kjeldahl 

(Sudarmadji dkk, 2010), kadar pati dengan 

direct acid hydrolysis method (Sudarmadji dkk, 

2010), kadar serat kasar dengan metode 

gravimetri (Sudarmadji dkk, 2010). Sedangkan 

parameter sensoris meliputi rasa dan aroma 

dilakukan dengan menggunakan uji hedonik dan 

mutu hedonik (Rahayu, 1998). 
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Rancangan Percobaan dan Analisis Data 

 Metode yang digunakan pada penelitian 

ini adalah metode eksperimental di laboratorium.  

Rancangan percobaan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan 1 faktor yaitu proporsi tepung 

bonggol pisang dan tepung bekatul beras merah 

terdiri dari 6 aras: 

B1 = TBP 95% : TBBM 5%  

B2 = TBP 90% : TBBM 10% 
B3 = TBP 85% : TBBM 15% 

B4 = TBP 80% : TBBM 20% 
B5 = TBP 75% : TBBM 25% 

B6 = TBP 70% : TBBM 30% 
Keterangan 
TBP   = Tepung bonggol pisang 
TBBM = Tepung bekatul beras merah 

 Masing-masing perlakuan diulang 

sebanyak 3 kali, sehingga diperoleh 18 unit 

percobaan. Data hasil pengamatan dianalisis 

dengan analisis keragaman ANOVA (Analysis Of 

Varience) pada taraf 5% menggunakan software 

Co- Stat, dan apabila terdapat perbedaan maka 

diuji lanjut Beda Nyata Jujur (BNJ) (Hanafiah, 

2008). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kadar Air  

  Perlakuan pengaruh proporsi tepung 

bonggol pisang dan tepung bekatul beras merah 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap kadar air brownies yang dapat dilihat 

pada Tabel 1 dan Gambar 1.  

 
Gambar 1. Grafik Pengaruh Proporsi 

Tepung Bonggol Pisang dan 
Tepung Bekatul Beras Merah 

Terhadap Kadar Air 
Brownies 

 

  Gambar 1 menunjukkan bahwa bahwa 

kadar air brownies mengalami peningkatan 

seiring dengan menurunnya proporsi tepung 

bonggol pisang dan meningkatnya proporsi 

tepung bekatul beras merah yaitu dari 22,13% 

sampai dengan 29,07%. Hal ini disebabkan 

karena tepung bekatul beras merah 

mengandung kadar air yang lebih tinggi dari 

tepung bonggol pisang yaitu 13,12% (Riyanto 

dkk, 2014) sedangkan tepung bonggol pisang 

mengandung kadar air yaitu 7,8%. Dengan 

demikian, semakin rendah proporsi tepung 

bonggol pisang dan semakin tinggi proporsi 

tepung bekatul beras merah yang digunakan, 

maka kadar air bownies semakin tinggi. 

  Jika dibandingkan dengan standar mutu 

brownies yang menggunakan tepung terigu 

menurut SNI-01-2981-1992, kadar air 

maksimum 16,78%. Berdasarkan data yang 

dihasilkan, maka proporsi tepung bonggol pisang 

dan tepung bekatul beras merah untuk semua 

perlakuan yang berkisar antara 22,13-29,07% 

tidak memenuhi standar mutu SNI kadar air 

brownies. 
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2. Kadar Abu 
 

  Perlakuan pengaruh proporsi tepung 

bonggol pisang dan tepung bekatul beras merah 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap kadar abu brownies yang dapat dilihat 

pada Tabel 1 dan Gambar 2. 

 

Gambar 2. Grafik Pengaruh Proporsi 

Tepung Bonggol Pisang dan 

Tepung Bekatul Beras Merah 
Terhadap Kadar Abu 

Brownies 
 

  Berdasarkan Gambar 2, menunjukkan 

bahwa kadar abu brownies mengalami 

penurunan seiring dengan menurunnya proporsi 

tepung bonggol pisang dan meningkatnya 

proporsi tepung bekatul beras merah yaitu dari 

3,63% sampai dengan 1,43%. Hal ini 

disebabkan karena kadar abu bahan baku yang 

berbeda yaitu kadar abu pada tepung bekatul 

beras merah sebesar 6,06% (Riyanto dkk, 2014) 

dan kadar abu tepung bonggol pisang 6,10% 

(Ardiyanto, 2008). Hal tersebut sesuai dengan 

hasil penelitian Aufari (2013) yang menjelaskan 

bahwa semakin sedikit pencampuran tepung 

empelur batang pisang, maka kadar abu produk 

yang dihasilkan semakin rendah. Diketahui 

bahwa bonggol pisang mengandung beberapa 

jenis mineral antara lain kalsium, fosfor, dan 

besi.  

Kadar abu suatu bahan pangan selain 

berhubungan dengan mineral bahan dasarnya, 

juga berhubungan dengan kadar airnya. Di mana 

kadar air berbanding terbalik dengan kadar abu. 

Pendapat ini didukung oleh Desrosier (2008) 

yang menjelaskan bahwa bahan pangan 

kehilangan kadar air meyebabkan naiknya kadar 

zat gizi di dalam massa yang tertinggal. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 

perlakuan B5 dan B6 diketahui bahwa kadar abu 

brownies sudah memenuhi syarat mutu brownies 

yang sesuai dengan SNI-01-2981-1992, 

maksimal kadar abu untuk brownies adalah 

sebesar 2,39%. Sedangkan perlakuan B1, B2, B3 

dan B4 memiliki kadar abu yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan syarat mutu SNI tersebut. 

3. Kadar Protein 

Perlakuan pengaruh proporsi tepung 

bonggol pisang dan tepung bekatul beras 

merah memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap kadar protein brownies yang 

dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 3. 

 

Gambar 3. Grafik Pengaruh Proporsi 

Tepung Bonggol Pisang dan 
Tepung Bekatul Beras Merah 

Terhadap Kadar Protein 
Brownies 

 

Berdasarkan Gambar 3, menunjukan 

bahwa kadar protein brownies mengalami 

peningkatan seiring dengan menurunnya 
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proporsi tepung bonggol pisang dan 

meningkatnya proporsi tepung bekatul beras 

merah yaitu dari 7,42% sampai dengan 9,87%. 

Hal ini disebabkan karena perlakuan tepung 

bonggol pisang (protein 3,4 g/100 g) dan tepung 

bekatul beras merah (protein 14,05 g/100 g) 

yang berbeda. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Yunani (2017) yang menyatakan bahwa 

kenaikan kadar protein total dari substitusi 0% 

sampai dengan 10% disebabkan karena kadar 

protein pada tepung bekatul beras merah lebih 

tinggi yaitu 11,3-14,9 g/100 g (Champagne dkk, 

1992) dibandingkan dengan kandungan protein 

pada jenis tepung terigu soft flour yaitu 8,9 g/ 

100 g (Wulandari dan Erma, 2010). Dengan 

demikian, semakin rendah proporsi tepung 

bonggol pisang dan semakin tinggi proporsi 

tepung bekatul beras merah, maka kadar protein 

brownies semakin tinggi. 

Kandungan protein brownies dengan 

perlakuan B1 (95%:5%), B2 (90:10%), B3 

(85%:15%), B4(80%:20%), B5 (75:25%) dan 

B6 (70%:30%) meningkat yakni 7,42%, 8,07%, 

8,49%, 8,98%, 9,78% dan 9,87%. Jika 

dibandingkan dengan standar mutu brownies 

yang menggunakan tepung terigu menurut SNI 

SNI-01-2981-1992, kadar protein maksimum 

5,03%. Berdasarkan data yang dihasilkan, maka 

proporsi tepung bonggol pisang dan tepung 

bekatul beras merah untuk semua perlakuan 

yang berkisar antara 7,42%-9,87% tidak 

memenuhi standar mutu SNI kadar protein 

brownies. 

4. Kadar Pati 

 Perlakuan pengaruh proporsi tepung 

bonggol pisang dan tepung bekatul beras merah 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap kadar pati brownies yang dapat dilihat 

Tabel 1 dan Gambar 4. 

 

Gambar 4. Grafik Pengaruh Proporsi 

Tepung Bonggol Pisang dan 

Tepung Bekatul Beras Merah 
Terhadap Kadar Pati 

Brownies 
 

Berdasarkan Gambar 4, menunjukan 

bahwa kadar pati brownies mengalami 

peningkatan seiring dengan menurunnya 

proporsi tepung bonggol pisang dan 

meningkatnya proporsi tepung bekatul beras 

merah yaitu dari 5,70% sampai dengan 12,71%. 

Hal ini disebabkan karena kadar pati pada 

bekatul beras merah lebih tinggi dari tepung 

bonggol pisang yaitu sebesar 34,1-52,3% 

(Damayanthi dkk, 2007) sedangkan kadar pati 

pada tepung bonggol pisang yaitu sebesar 5-

10% (Salim, 2011). Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian Aufari (2013) menyatakan bahwa 

semakin rendah penambahan tepung empelur 

batang pisang maka semakin tinggi kadar pati 

yang dihasilkan. Dengan demikian, semakin 

rendah proporsi tepung bonggol pisang dan 

semakin tinggi proporsi tepung bekatul beras 

merah, maka kadar pati brownies semakin 

tinggi. 

Jika dibandingkan dengan standar mutu 

brownies yang menggunakan tepung terigu 
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menurut SNI-01-2981-1992, kadar pati 

maksimum 7,36%. Berdasarkan data yang 

dihasilkan, maka proporsi tepung bonggol pisang 

dan tepung bekatul beras merah untuk 

perlakuan B1 memiliki kadar pati 5,70% dan B2 

memiliki kadar pati 6,22% sudah memenuhi 

standar SNI. Sedangkan B3, B4, B5 dan B6  

memiliki kadar pati berturut-turut yaitu 8,52, 

9,69, 11,83 dan 12,71 yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan syarat mutu SNI tersebut. 

5. Kadar Serat Kasar 

  Perlakuan pengaruh proporsi tepung 

bonggol pisang dan tepung bekatul beras merah 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap kadar serat kasar brownies yang dapat 

dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 5. 

 

Gambar 5. Grafik Pengaruh Proporsi 

Tepung Bonggol Pisang dan 
Tepung Bekatul Beras Merah 

Terhadap Kadar Serat Kasar 

Brownies 
 

  Berdasarkan Gambar 5, menunjukkan 

bahwa kadar serat kasar brownies mengalami 

penurunan seiring dengan menurunnya proporsi 

tepung bonggol pisang dan meningkatnya 

proporsi tepung bekatul beras merah yaitu dari 

11,12% sampai dengan 5,23%. Hal ini 

disebabkan karena kandungan serat pada 

tepung bonggol pisang lebih tinggi dibandingkan 

dengan tepung bekatul beras merah. Serat pada 

bonggol pisang yaitu 29,26 g /100 g 

(Ratnaningsih dkk, 2010) sedangkan bekatul 

beras merah 6,8-10,4 g / 100 g (Departemen 

Kesehatan, 2005). Dengan demikian, semakin 

rendah proporsi tepung bekatul beras merah 

maka kadar serat kasar brownies semakin 

rendah. 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, B4, B5 dan B6 diketahui bahwa kadar 

serat kasar brownies sudah memenuhi syarat 

mutu brownies yang sesuai dengan SNI-01-

2981-1992, kadar serat kasar maksimum 8,52%. 

Sedangkan perlakuan B1, B2 dan B3 memLiki 

kadar serat kasar yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan syarat mutu SNI tersebut. 

 

6. Rasa 

Perlakuan pengaruh proporsi tepung 

bonggol pisang dan tepung bekatul beras merah 

terhadap sensoris rasa brownies dapat dilihat 

pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Grafik Pengaruh Proporsi 
Tepung Bonggol Pisang dan 

Tepung Bekatul Beras Merah 
Terhadap Rasa Brownies 

 

  Beradasarkan Gambar 6, menunjukkan 
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memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap rasa brownies yang dihasilkan dengan 

uji hedonik sedangkan pada uji mutu hedonik 

memberikan pengaruh yang tidak berbeda 

nyata. Pada penilaian uji hedonik, rata-rata 

panelis memberikan nilai pada rentang 2,8-3,8 

yang berarti berada pada kriteria netral sampai 

agak suka dengan nilai tertinggi pada perlakuan 

B3 dan B4 dengan proporsi 85:15% dan 

80:20%. Sedangkan pada penilaian uji mutu 

hedonik, rata-rata panelis memberikan nilai pada 

rentang 3,3-3,6 yang berarti berada pada kriteria 

rasa antara bekatul dan agak rasa cokelat (agak 

pahit) dengan nilai tertinggi pada perlakuan B4 

dengan proporsi 80%:20%. Hal ini disebabkan 

karena perlakuan tepung bonggol pisang dan 

tepung bekatul beras merah yang berbeda setiap 

perlakuan, sehingga rasa dari tepung bonggol 

pisang dan tepung bekatul beras merah tidak 

mempengaruhi rasa brownies yang dihasilkan 

serta rasa brownies ditutupi oleh rasa cokelat.  

7. Aroma 

Perlakuan pengaruh proporsi tepung 

bonggol pisang dan tepung bekatul beras merah 

terhadap aroma brownies dapat dilihat pada 

Gambar 7. 

 

 

 

Gambar 7. Grafik Pengaruh Proporsi 

Tepung Bonggol Pisang dan 
Tepung Bekatul Beras Merah 

Terhadap Aroma Brownies 
 

Beradasarkan Gambar 7, menunjukkan 

bahwa perlakuan pengaruh proporsi tepung 

bonggol pisang dan tepung bekatul beras merah 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap aroma brownies yang dihasilkan 

dengan uji hedonik namun tidak memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata pada uji mutu 

hedonik. Pada penilaian uji hedonik rata-rata 

panelis memberikan nilai pada rentang 3,15-3,85 

yang berarti berada pada kriteria netral sampai 

agak suka terhadap aroma brownies dengan nilai 

tertinggi pada perlakuan B4 dengan proporsi 

80%:20%. Hal ini disebabkan karena 

penggunaan bahan tambahan pada pembuatan 

brownies seperti cokelat batang, cokelat bubuk 

dan vanili yang bertujuan untuk dapat menutupi 

aroma tepung bonggol pisang dan tepung 

bekatul beras merah. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Fathullah (2013) yaitu aroma pada 

brownies dipengaruhi oleh penggunaan cokelat 

batang dan cokelat bubuk dengan jumlah yang 

sama pada setiap perlakuan. Sedangkan pada 

penilaian uji mutu hedonik, rata-rata panelis 

memberikan nilai pada rentang 3,2-3,6 yang 
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berarti berada pada kriteria seimbang antara 

aroma bekatul dan tidak beraroma bekatul 

dengan nilai tertinggi pada perlakuan B4 dengan 

proporsi 80%:20%. Aroma brownies yang tidak 

tidak beraroma bekatul disebabkan karena 

penggunaan cokelat batang dan cokelat bubuk 

dalam pembuatan brownies pada saat 

dipanaskan (pelelehan) yang akan menimbulkan 

aroma cokelat yang tajam sehingga aroma pada 

tepung bonggol pisang dan tepung bekatul beras 

merah tertutup. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis uraian 

pembahasan yang terbatas pada lingkup 

penelitian ini maka ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Perlakuan proporsi tepung bonggol 

pisang dan tepung bekatul beras merah 

memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata (signifikan) terhadap kadar air, 

kadar abu, kadar protein, kadar pati, 

dan sifat sensoris rasa dan aroma (uji 

hedonik) namun memberikan pengaruh 

yang tidak berbeda nyata (non 

signifikan) terhadap sifat sensori rasa 

dan aroma (uji mutu hedonik). 

2. Semakin rendah proporsi tepung 

bonggol pisang dan semakin tinggi 

proporsi tepung bekatul beras merah 

maka kadar air, kadar protein dan kadar 

pati meningkat namun kadar abu dan 

kadar serat menurun. 

3. Kadar abu untuk perlakuan B5 dan B6 

sudah memenuhi syarat mutu SNI yakni 

maksimal 2,39%. Kadar pati untuk 

perlakuan B1 dan B2 sudah memenuhi 

standar mutu SNI yakni maksimal 

7,36%. Pada kadar serat kasar untuk 

perlakuan B4, B5 dan B6 sudah 

memenuhi syarat mutu SNI yaitu 

maksimal 8,52% sedangkan kadar air, 

kadar protein dan kadar serat kasar 

berdasarkan hasil penelitian yang 

diperoleh belum memenuhi standar 

mutu SNI-01-2981-1992 produk 

brownies. 

4. Perlakuan B1 dengan proporsi tepung 

bonggol pisang 95% dan tepung bekatul 

beras merah 5% memberikan hasil yang 

terbaik dari kadar air 22,13%; kadar abu 

3,63%, kadar protein 7,42%; kadar pati 

5,70% dan kadar serat kasar 11,12%  

dengan rasa agak cokelat (agak pahit) 

dan tidak beraroma bekatul. 
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