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Penggunaan tepung sebagai bahan baku industri pangan cenderung meningkat 

setiap tahunnya. Berbagai produk makanan seperti roti, cake, dan biscuit 

umumnya menggunakan tepung terigu sebagai bahan baku, padahal Indonesia 

bukan negara penghasil terigu. Umbi-umbian merupakan sumber karbohidrat 

alternatif yang berasal dari sumber daya lokal. Tepung umbi-umbian diharapkan 

dapat diterima konsumen dari semua kalangan sehingga dapat meningkatkan nilai 

ekonomi dan diversifikasi pangan. Salah satu umbi-umbian yang dapat diproses 

menjadi tepung yaitu umbi ganyong. Tepung ganyong mengandung karbohidrat 

85,20 gram per 100 gram dan protein 0,70 gram per 100 gram serta kandungan 

seratnya 2,20 gram per 100 gram.  Pembuatan brownies tidak membutuhkan 

gluten yang tinggi sehingga tepung terigu dimungkinkan dapat diganti dengan 

tepung ganyong sebagai bahan dasar brownies. Berdasarkan latar belakang 

tersebut dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui: (1) perbedaan 

kualitas inderawi brownies tepung ganyong dengan brownies tepung terigu  

ditinjau dari tekstur luar, tekstur dalam, rasa, warna, dan aroma. (2) tingkat 

kesukaan masyarakat terhadap brownies tepung ganyong. (3) barapa besar 

kandungan karbohidrat dan serat yang terdapat pada brownies tepung ganyong 

dan brownies tepung terigu. 

Metode penentuan obyek penelitian ini adalah penggunaan tepung ganyong 

sebagai bahan pengganti tepung terigu dalam pembuatan brownies. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah perbedaan penggunaan bahan tepung pada 

pembuatan brownies yaitu tepung ganyong dengan tepung terigu. Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah (1) kualitas brownies tepung ganyong dan brownies 

tepung terigu ditinjau dari indikator tekstur luar, tekstur dalam, warna, rasa, dan 

aroma. (2) tingkat kesukaan masyarakat terhadap brownies tepung ganyong (3) 

kandungan gizi brownies tepung ganyong dan brownies tepung terigu meliputi 

karbohidrat dan serat. Hasil uji inderawi dianalisis dengan menggunakan t-test 

sedangkan untuk uji kesukaan menggunakan analisis deskriptif persentase. Hasil 

penilaian obyektif untuk mengetahui kandungan gizinya yang terdiri dari 

karbohidrat dan serat diuji di laboratorium Teknologi Pangan Unika Sogijapranata 

Semarang. 

Hasil penelitian kualitas inderawi menggunakan t-test menunjukkan bahwa 

pada aspek tekstur luar karena Thitung lebih besar dibandingkan harga Ttabel, artinya 

ada perbedaan yang nyata. Rerata skor pada indikator tekstur luar sampel 716 

brownies tepung terigu rerata skor sebesar 4,59 Sedangkan pada sampel 546 rerata 

skor sebesar 3,86 maka dapat diartikan sampel (716) brownies tepung terigu 
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hasilnya lebih baik dari pada  sampel (546) brownies tepung ganyong. Pada aspek 

tekstur dalam, warna, rasa, dan aroma brownies tepung terigu dengan brownies 

tepung ganyong karena Thitung lebih kecil dibandingkan harga Ttabel, artinya tidak 

ada perbedaan yang nyata pada aspek tekstur dalam, warna, rasa dan aroma.  

 Saran yang dapat diberikan peneliti adalah perlu adanya Sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai penggunaan tepung ganyong sebagai bahan dalam 

pembuatan brownies karena warna, rasa, aroma dan tekstur dapat diterima oleh 

masyarakat, perlu adanya penelitian lanjutan untuk meningkatkan kualitas 

brownies tepung ganyong karena memiliki nilai gizi yaitu mengandung serat 6,20 

%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penggunaan tepung sebagai bahan baku industri pangan cenderung 

meningkat setiap tahunnya. Berbagai produk makanan seperti roti, cake, dan 

biscuit umumnya menggunakan tepung terigu sebagai bahan baku, padahal 

Indonesia bukan negara penghasil terigu. Bahan baku terigu yaitu gandum, 

dimana 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. 

Umbi-umbian merupakan sumber karbohidrat alternatif yang berasal 

dari sumber daya lokal. Umbi-umbian adalah segala jenis tanaman yang 

menghasilkan umbi. Tanaman umbi-umbian dapat tumbuh baik di daerah yang 

kesuburan tanahnya kurang baik dan pengairannya kurang bagus. Dilihat dari 

kandungan gizi dan kemudahan budi dayanya, umbi-umbian patut 

dikembangkan serta diawetkan dalam bentuk tepung dan pati (Murtiningsih & 

Suyanti, 2001:107). Tepung umbi-umbian diharapkan dapat diterima 

konsumen dari semua kalangan sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi 

dan diversifikasi pangan. Salah satu umbi-umbian yang dapat diproses menjadi 

tepung yaitu umbi ganyong.  
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Ratnaningsih dkk (2010:3) menjelaskan bahwa di Indonesia dikenal 

dua varietas ganyong, yaitu ganyong merah dan ganyong putih. Umbi ganyong 

merah ditandai dengan warna batang, daun dan pelepahnya yang berwarna 

merah atau ungu. Memiliki kandungan pati rendah, sehingga lazimnya diolah 

dengan cara dikukus. Sementara itu, umbi ganyong putih ditandai dengan 

warna batang, daun, pelepahnya hijau dan sisik umbinya kecoklatan. Memiliki 

kandungan pati yang cukup tinggi, sehingga jenis ini yang sering diolah 

menjadi tepung ganyong. Tepung ganyong mengandung karbohidrat 85,20 

gram per 100 gram dan protein 0,70 gram per 100 gram serta kandungan 

seratnya 2,204 gram per 100 gram (Direktorat Gizi Depkes RI, 1989). Dilihat 

dari kandungan gizinya tepung ganyong mempunyai prospek yang bagus 

apabila diproses atau dikelola dengan baik karena merupakan sumber 

karbohidrat alternatif yang berasal dari sumber daya lokal yang dapat diolah 

sesuai dengan kebutuhan dalam pembuatan jenis-jenis makanan seperti 

brownies.  

Brownies merupakan salah satu jenis cake yang berwarna coklat 

kehitaman dengan tekstur sedikit lebih keras dari pada cake karena brownies 

tidak membutuhkan pengembang atau gluten (Astawan 2009:51). Tepung yang 

biasa digunakan dalam pembuatan brownies adalah tepung terigu. Tepung 

terigu mengandung karbohidrat 77,3 gram per 100 gram dan protein 8,9 gram 

per 100 gram. Dalam adonan, tepung berfungsi sebagai pembentuk struktur 

dan tekstur brownies, pengikat bahan-bahan lain dan mendistribusikannya 

secara merata, serta berperan dalam membentuk cita rasa. Tepung terigu yang 
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biasa digunakan untuk membuat brownies adalah terigu protein rendah 

(Astawan, 2009:51). Tepung ganyong merupakan sumber karbohidrat seperti 

tepung terigu, tetapi kandungan protein (gluten) tepung ganyong lebih rendah 

dibanding tepung terigu. Pembuatan brownies tidak membutuhkan gluten yang 

tinggi sehingga tepung terigu dimungkinkan dapat diganti dengan tepung 

ganyong sebagai bahan dasar brownies.  

Berdasarkan pra eksperimen pembuatan brownies yang peneliti 

lakukan yaitu dengan menggunakan tepung ganyong 60% dan tepung terigu 

40% berhasil dan baik, pada eksperimen kedua yaitu dengan meningkatkan 

penggunaan tepung ganyong menjadi 80% dan tepung terigu 20% berhasil dan 

baik, pada eksperimen ketiga yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan 

tepung ganyong sebanyak 100% berhasil dan baik. Berdasarkan pra 

eksperimen menunjukkan bahwa dalam pembuatan brownies tepung ganyong 

dapat digunakan sebagai bahan pengganti tepung terigu. Untuk 

mengoptimalkan penggunaan tepung ganyong pada penelitian ini akan dicoba 

pembuatan brownies dengan bahan dasar tepung ganyong 100%, dengan satu 

harapan dapat mengurangi penggunaan tepung terigu yang komoditas besar 

masih impor. Selain itu dengan diolahnya ganyong menjadi tepung ini akan 

menambah penganeka ragaman bahan pangan. 

Membuat satu produk makanan apabila salah satu bahan bakunya 

dirubah atau diganti akan berpengaruh pada kualitasnya, baik ditinjau dari 

kualitas inderawi maupun kandungan gizinya. Termasuk apabila dalam 

pembuatan brownies tepung terigu diganti tepung ganyong, dimana kandungan 
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tepung ganyong bila dibandingkan dengan tepung terigu ada perbedaan 

kandungan gizinya. Oleh karna itu peneliti ingin mengangkat dalam skripsi 

dengan judul “PERBEDAAN BROWNIES TEPUNG GANYONG 

DENGAN BROWNIES TEPUNG TERIGU DITINJAU DARI 

KUALITAS INDERAWI DAN KANDUNGAN GIZI”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah ada perbedaan kualitas inderawi brownies tepung ganyong dengan 

brownies tepung terigu  ditinjau dari teksur luar, tekstur dalam, rasa, 

warna, dan aroma ? 

2. Bagaimanakah tingkat kesukaan masyarakat terhadap brownies tepung 

ganyong ? 

3. Berapa besar kandungan karbohidrat dan serat yang terdapat pada 

brownies tepung ganyong dan brownies tepung terigu ? 

 

C. Tujuan  Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui perbedaan kualitas inderawi brownies tepung ganyong 

dengan brownies tepung terigu  ditinjau dari tekstur luar, tekstur dalam, 

rasa, warna, dan aroma. 
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2. Untuk mengetahui tingkat kesukaan masyarakat terhadap brownies tepung 

ganyong. 

3. Untuk mengetahui barapa besar kandungan karbohidrat dan serat yang 

terdapat pada brownies tepung ganyong dan brownies tepung terigu. 

        

D. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam mengartikan judul 

tersebut diatas, serta untuk membatasi permasalahan yang ada dalam 

penelitian ini maka penulis memberikan penegasan istilah sesuai dengan 

batasan yang menjadi masalah adalah sebagai berikut: 

1. Perbedaan  

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI, 2008:155) perbedaan 

berasal dari kata beda yang berarti suatu yang menjadikan berlainan (tidak 

sama) antara benda satu dengan benda yang lainnya. Dalam penelitian ini 

perbedaan yang dimaksud adalah membandingkan atau membedakan 

brownies tepung ganyong dengan brownies tepung terigu ditinjau dari 

kualitas inderawi dan kandungan gizi. 

2. Brownies  

Brownies adalah jenis kue yang dikategorikan dalam adonan cake 

dengan penambahan coklat, sehingga warna brownies menjadi coklat dan 

penyelesaiannya dengan cara dioven atau dikukus. Dalam penelitian ini 

brownies penyelesaiannya dengan cara dioven. 
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3. Tepung terigu 

Tepung terigu merupakan hasil penggilingan biji gandum bagian 

dalam (endosperma) tanpa melibatkan bagan lembaga dan dedak (lapisan 

luar) (Astawan, 2009:248).  Tepung terigu yang digunakan dalam 

pembuatan brownies adalah jenis tepung terigu lunak yang mengandung 

protein 7-9% tiap 100 g. Kriteria tepung terigu yang digunakan adalah 

butiran yang halus, bersih, tidak berbau apek dan kering.  

4. Tepung ganyong 

Tepung ganyong merupakan salah satu produk diversifikasi produk 

umbi ganyong. Tepung ganyong  berasal dari pengirisan umbi ganyong 

yang selanjutnya dikeringkan. Kriteria tepung ganyong yang digunakan 

adalah warna putih kecoklatan, tekstur halus, rasa agak manis dengan aroma 

harum khas ganyong dan kering. 

5. Kualitas inderawi 

Kualitas atau mutu merupakan kumpulan sifat – sifat khas yang dapat 

membedakan masing – masing satuan dari bahan tersebut dan mempunyai 

pengaruh nyata didalam menentukan derajat penerimaan konsumen terhadap 

bahan – bahan tersebut (Kartika 1988: 1). Kualitas indrawi pada penelitian 

ini yaitu kualitas brownies tepung terigu dan brownies tepung ganyong 

ditinjau dari aspek rasa, warna, aroma dan tekstur. 

6. Kandungan gizi 

Kandungan gizi adalah suatu zat yang terkandung dalam bahan 

makanan, yang bermanfaat dan diperlukan dalam pertumbuhan dan 
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kesehatan badan (Almatsier,2003:4). Kandungan gizi yang akan diteliti 

dalam penelitian ini adalah kandungan karbohidrat dan serat brownies 

tepung ganyong dan brownies tepung terigu. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat langsung hasil penelitian 

a. Hasil eksperimen dapat meningkatkan penggunaan ganyong untuk 

bahan pangan.  

b. Hasil eksperimen dapat memperbanyak diverifikasi pangan dari bahan 

ganyong. 

c. Hasil penelitian dapat saya terapkan untuk membuka usaha produksi 

brownies dengan bahan dasar tepung ganyong. 

2. Manfaat tidak langsung hasil penelitian 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan 

ganyong menjadi produk olahan. 

b. Hasil penelitian dapat saya sumbangkan sebagai tambahan referensi 

bagi perpustakaan Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi Fakultas 

Teknik UNNES  

c. Memberi masukan bagi Lembaga Pengabdian Masyarakat (LP2M) 

untuk menjadi bekal mahasiswa KKN dalam memberikan ketrampilan 

kepada masyarakat. 
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F. Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, 

bagian isi dan bagian akhir: 

1. Bagian awal berisi : halaman judul, Abstrak, pengesahan, halaman motto, 

kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, daftar gambar. 

Bagian ini berfungsi untuk memudahkan membaca dan memahami skripsi. 

2. Bagaian isi terdiri dari 5 bab, yaitu : 

a. BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi : alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, penegasan istilah, manfaat penelitian, sistematika skripsi. 

Pendahuluan berfungsi untuk pembaca memahami gambaran 

permasalahan yang akan dibahas. 

b. BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendasari skripsi, terdiri dari: 

tinjauan umum tentang brownies, bahan pembuatan brownies, tahap 

pembuatan brownies, persyaratan mutu brownies, umbi ganyong , tepung 

ganyong, pertimbangan penggunaan tepung ganyong sebagai bahan 

pembuatan brownies, kerangka berfikir dan hipotesis. Bab ini digunakan 

untuk landasan berfikir untuk melakukan penelitian dan digunakan 

sebagai pegangan dalam melaksanakan penelitian. 

c. BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan tentang prosedur rancangan penelitian, metode 

penelitian yang terdiri dari metode penentuan objek penelitian, variabel 
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penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Metode 

analisis data digunakan untuk menganalisis data dan menguji kebenaran 

hipotesis.  

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang hasil penelitian, analisis data, beserta 

pembahasannya. 

e. BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi rangkuman hasil penelitian yang ditarik dari analisis data, 

hipotesis dan pembahasan. Saran berisi tentang perbaikan atau masukan 

dari peneliti untuk perbaikan yang berkaitan dengan penelitian. 

3. Bagian akhir skripsi berisi : daftar pustaka dan lampiran. 

a. Daftar pustaka berisi : daftar buku dan literature yang berkaitan dengan 

penelitian dalam skripsi. 

b. Lampiran berisi : kelengkapan-kelengkapan skripsi dan perhitungan 

analisis data. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendasari skripsi, terdiri dari : 

tinjauan umum tentang brownies, bahan pembuatan brownies, tahapan pembuatan 

brownies, persyaratan mutu brownies, umbi ganyong, tepung ganyong, 

pertimbangan  pembuatan brownies dari tepung ganyong, kerangka berfikir, dan 

diakhiri hipotesis. 

A. Tinjauan Umum Tentang Brownies 

Ambarini (2004:6) menjelaskan Brownies adalah sejenis kue kering 

yang berwarna coklat dan rasanya manis yang bahannya terdiri dari tepung 

terigu, margarine, telur, gula, dan coklat (coklat bubuk dan coklat masak) 

dengan atau tanpa kacang kacangan. Menurut Ismayani (2007:5) brownies 

adalah jenis cake coklat yang padat awalnya merupakan adonan gagal dan 

keras dimana adonan terbuat dari tepung terigu, telur, lemak, gula pasir dan 

coklat masak dengan cara dipanggang atau dioven. Sedangkan menurut 

Astawan (2009:51) brownies adalah salah satu jenis cake yang berwarna coklat 

kehitaman dengan tekstur sedikit lebih keras dari pada cake karena brownies 

tidak membutuhkan pengembang atau gluten. 

Berdasarkan penjelasan diatas yang dimaksud brownies adalah sejenis 

kue yang termasuk kelompok cake yang berwarna coklat kehitaman dengan 

tekstur sedikit lebih keras dari pada cake. Bahannya terdiri dari tepung terigu, 

margarine, telur, gula, dan coklat (coklat bubuk dan coklat masak). 
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Gambar 1. Brownies 

Kandungan gizi brownies tiap 100 g dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1. Kandungan gizi per 100 gram brownies 

No.  Unsur gizi Jumlah  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Energy (kkal) 

Karbohidrat (g) 

Lemak (g) 

Kalium (mg) 

Natrium (mg) 

434 

76,6 

14 

219 

303 

Sumber : Astawan (2009:53). 

Brownies merupakan sumber energi yang baik. Berdasarkan tabel 

diatas nilai energi per 100 gram brownies adalah 434 kkal, melebihi beras (335 

kkal/100 gram) ataupun mi (339 kkal/100 gram). Energi pada brownies 

umumnya bersal dari karbohidrat (yaitu tepung dan gula) serta lemak. Kadar 

karbohidrat pada brownies adalah 76,6 gram/100 gram sedangkan lemaknya 

mencapai 14 gram/100 gram. 

Kandungan gizi yang lain dari brownies adalah kalium (219 mg/100 

gram) dan natrium (303 mg/100 gram). Bagi penderita hipertensi tidak perlu 

menghindari mengkonsumsi brownies. Kandungan natrium yang tinggi pada 

brownies dapat diimbangi oleh kandungan kaliumnya. Natrium dan kalium 
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akan bekerja sama mempertahankan tekanan osmotik didalam darah, selain 

juga membantu menjaga keseimbangan  asam dan basa (Astawan, 2009:53). 

Pada saat ini brownies telah mengalami banyak modifikasi dengan 

beragam aneka rasa tambahan seperti brownies keju, brownies pisang, 

blueberry, strawberry, kacang-kacangan, kopi, dan masih banyak lagi variasi 

brownies lainnya. Begitu pula dengan cara proses pembuatannya yang tidak 

hanya dipanggang, namun dapat pula dengan proses pengukusan yang dikenal 

dengan nama brownies kukus (http://id.wikipedia.org/wiki/Brownies). 

Teknik pembuatan brownies mengacu pada teknik pembuatan cake 

menurut Paran (2009:45) teknik pembuatan cake dibagi menjadi tiga yaitu : 

pound, sponge, dan chiffon. 

1. Pound 

Lemak dan gula dikocok sampai membentuk krim. Masukkan telur 

secara bertahap, kocok merata. Masukkan terigu sedikit demi sedikit dengan 

kecepatan rendah.  

2. Sponge 

Telur dan  gula dikocok dengan kecepatan tinggi sampai 

mengembang dan kaku. Masukkan tepung terigu Masukkan terigu secara 

bertahap dengan kecepatan rendah. Bila menggunakan margarine dicairkan 

terlebih dahulu, lalu masukkan perlahan-lahan secara merata. 

3. Chiffon 

Kocok putih telur dan gula sampai mengembang dan kaku. Kocok 

kuning telur, dan lemak sampai larut (ditempat terpisah). Masukkan adonan 

putih telur dan gula kedalam adonan kuning telur sampai tercampur rata 
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dengan perlahan. Masukkan tepung terigu aduk rata. Pada prinsipnya 

metode ini hanya memisahkan putih telur dan kuning telur.  

Teknik pembuatan brownies yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan teknik sponge dengan cara sebagai berikut: Telur,  gula dikocok 

hingga tercampur rata dan kental. Masukkan tepung terigu, coklat bubuk, 

baking powder, dan garam secara bertahap dengan kecepatan rendah. 

Margarine dan coklat blok dicairkan terlebih dahulu, lalu masukkan perlahan-

lahan secara merata. Tuang adonan brownies ke dalam loyang yang telah diberi 

alas kertas roti dan beroles margarine. Panggang didalam oven bertemperatur 

160
0 

C selama 60 menit. Angkat dinginkan. 

Formula pembuatan brownies dari modul mata kuliah pastry, adapun 

formula seperti tersaji pada tabel 2. berikut: 

Tabel 2. Formula brownies 

No.  Bahan  Jumlah  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Tepung terigu 

Gula halus 

Margarine 

Telur 

Coklat blok 

Coklat bubuk 

Baking powder 

150 g 

100 g 

100 g 

4 btr 

150 g 

10 g 

½ sdt 

Sumber: modul mata kuliah pastry (2011:11) 

 

Formula pembuatan brownies menurut Sanusi (2010:13), adapun 

formula seperti tersaji pada tabel 3. berikut: 
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Tabel 3. Formula brownies menurut Sanusi  

No.  Bahan  Jumlah  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Tepung terigu 

Gula pasir 

Margarine 

Telur 

Coklat blok 

Coklat bubuk 

Garam 

Baking powder 

200 g 

250 g 

100 g 

3 btr 

175 g 

20 g 

¼ sdt 

¼ sdt 

Sumber (Sanusi, 2010:37)   

 

Formula pembuatan brownies menurut Budi Sutomo (2012:40), adapun 

formula seperti tersaji pada tabel 4. berikut: 

Tabel 4. Formula brownies menurut Budi Sutomo 

No.  Bahan  Jumlah  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Tepung terigu 

Gula pasir 

Margarine 

Telur 

Coklat blok 

Coklat bubuk 

Baking powder 

Garam  

150 g 

150 g 

200 g 

2 btr 

200 g 

40 g 

½ sdt 

½ sdt 

Sumber (Sutomo, 2012:40). 

Pada penelitian ini formula brownies yang digunakan mengacu pada 

resep brownies  dari Budi Sutomo (2012), seperti yang tersaji pada tabel 4. 

B. Bahan Pembuatan Brownies 

Berikut ini akan dijelaskan secara terperinci bahan yang digunakan 

dalam pembuatan brownies. 

1. Tepung terigu 

Tepung terigu merupakan hasil penggilingan biji gandum bagian dalam 

(endosperma) tanpa melibatkan bagan lembaga dan dedak (lapisan luar) (Astawan, 

2009:248). Tepung terigu memiliki karakteristik yang berbeda dengan tepung yang 



 

 

15 

lain. Tepung terigu terbuat dari biji gandum yang mengandung protein (gluten). 

Setiap varietas biji gandum memiliki kandungan gluten yang berbeda-beda, 

karenanya dipasaran beredar berbagai jenis tepung terigu (Sutomo, 2012:40). Ada 

tiga jenis tepung terigu dipasaran yang digunakan dalam pembuatan kue yaitu: 

1. Soft Weat (tepung terigu lunak) mengandung protein 7-9%, biasa 

digunakan untuk cake, biskuit, dan kue kering. 

2. Medium Weat (tepung terigu sedang) mengandung protein 9-11%, 

campuran antara tepung lunak dan tepung keras, biasa digunakan untuk 

cake, gorengan dan kue kering. 

3. Hard Weat (tepung terigu keras) mengandung protein 11-13 %, biasa 

digunakan untuk membuat roti dan mie.  

Pada umumnya tepung yang digunakan untuk membuat brownies adalah 

tepung terigu. Dalam adonan, tepung berfungsi sebagai pembentuk struktur dan 

tekstur brownies, pengikat bahan-bahan lain dan mendistribusikannya secara 

merata, serta berperan dalam membentuk cita rasa. Tepung terigu yang biasa 

digunakan untuk membuat brownies adalah terigu lunak (Astawan, 2009:51). 

Digunakan tepung terigu lunak karena cenderung membentuk adonan 

lebih lembut dan lengket. Selain itu, tepung jenis ini lebih mudah terdispersi dan 

tidak punya daya serap air terlalu tinggi, sehingga dalam pembuatan adonan butuh 

sedikit cairan (Astawan, 2009:51). 

Dalam proses pembuatan brownies pemakaian tepung terigu biasanya 

diayak terlebih dahulu kemudian dicampur dengan bahan bubuk lainnya, 

dimasukkan dalam adonan pada saat pencampuran semua adonan. Prosentase 

penggunaan tepung terigu pada pembuatan brownies sesuai formula sebanyak 

16,8% dari jumlah seluruh bahan yang digunakan dalam pembuatan brownies. 
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Kandungan gizi tepung terigu tiap 100 g dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 5. Kandungan gizi tepung terigu dalam 100 g 

No.  Kandungan Gizi Jumlah  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Air (g) 

Vitamin A (SI) 

8,9 

1,3 

77,3 

12 

0 

Sumber : Daftar Komposisi Bahan Makanan 2005 

 

2. Gula  

Menurut Sutomo (2012). Dipasaran banyak dijual aneka jenis gula. 

Masing-masing gula memiliki karakteristik dan tingkat kemanisan yang berbeda-

beda. Dalam pembuatan kue, ada beberapa jenis gula berdasarkan bentuk fisik 

diantaranya: 

a. Gula pasir adalah gula yang dihasilkan dari tebu atau bid (sukrosa), 

mempunyai kristal yang besar, derajat kemanisan 100% 

b. Gula kastor adalah gula pasir yang butirannya lebih halus, tingkat 

kemanisannya 100% 

c. Gula bubuk (icing sugar) adalah gula pasir yang digiling halus seperti 

tepung. 

d. Fondant adalah gula yang dimasak (sirup berwarna coklat yang ditambah 

10% glukosa untuk mencegah pengkristalan pada permukaannya). 

e. Brown sugar (farin): merupakan gula glukosa (tebu/bid) yang proses 

pembuatannya belum selesai atau belum sempurna. Gula yang kristalnya 

masih mengandung molases (sirup yang berwarna coklat yang muncul 
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dalam pembuatan gula) tingkat kemanisannya 65% dari gula kastor. Gula 

ini digunakan jika ingin memberikan rasa dan warna pada kue atau roti. 

Jenis gula yang paling baik digunakan untuk membuat brownies 

adalah gula pasir dengan butiran yang halus, karena gula mudah larut 

sewaktu membuat adonan, sehingga susunan brownies akan rata dan empuk.  

(Suhardjito, 2006:120).  

Fungsi gula dalam pembuatan brownies, selain untuk memberikan 

rasa juga berpengaruh terhadap pembentukan struktur brownies, 

memperbaiki tekstur dan keempukan, memperpanjang kesegaran dengan 

cara mengikat air, serta merangsang pembentukan warna yang baik. Selain 

itu, gula yang ditambahkan juga dapat berfungsi sebagai pengawet karena 

gula dapat mengurangi kadar air bahan pangan, sehingga dapat menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme (Astawan, 2009:51). 

Dalam proses pembuatan brownies pemakaian gula biasanya 

dicampur dengan telur lalu dikocok dengan mixer hingga kental. Prosentase 

penggunaan gula pada pembuatan brownies sesuai formula sebanyak 16,8% 

dari jumlah seluruh bahan yang digunakan dalam pembuatan brownies.  

Kandungan gizi gula tiap 100 g dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 
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Tabel 6. Kandungan gizi gula pasir dalam 100 gram  

No.  Kandungan Gizi Jumlah  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Energi (kal) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Besi (mg) 

Air (g) 

364 

0 

0 

94,0 

5 

1 

0,1 

5,4 

Sumber : senior Copyright © 2011 www.pustakabumi.com 

 

3. Lemak  

Lemak atau shortening adalah penambah lemak atau minyak untuk 

melembutkan roti, kue, dan sebagainya, atau untuk menggoreng ( YB Suhardjito, 

2006 : 46 ).  Beberapa jenis lemak dan campuran lemak yang digunakan dalam 

kue: Menurut sumber atau asalnya ada 2  

a. Lemak tumbuh-tumbuhan titik cair rendah (oil) 

b. Lemak hewan, titik cairnya tinggi (fat) 

Beberapa jenis lemak yang digunakan dalam pembuatan kue : 

1) Mentega (butter): terbuat dari lemak hewani, mengandung 83% lemak 

susu dan 14% air, 3% garam. Karakteristik: aroma harum, daya 

creaming dan emulsinya rendah, titik leleh 33-35 
0
C. 

2) Mentega putih (shortening/compound fat) atau lemak yang padat. 

Terbuat dari lemak atau minyaksayuran (kelapa sawit, biji kapas dll) 

atau campuran dengan lemak hewan, mengandung lemak nabati atau 

hewani 99% dan 1% air. Merupakan bahan pengempuk yang baik tapi 

tidak memiliki rasa. Karakteristik: aroma harum, mempunyai daya 

creaming paling bagus. Titik leleh 40-44 
0
C. 

3) Margarine yaitu terbuat dari lemak tumbuh-tumbuhan dan seperti 

halnya butter, margarine mengandung lemak 85% dan 14% air, 1% 
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garam. Sifat margarine adalah lunak dan biasanya mengandung 

emulsifier untuk sifat creamingnya. 

4) Pastry margarine (korsvet) yaitu margarine yang mempunyai titik cair 

lebih tinggi dari margarn biasanya dipergunakan untuk Danish pasrty 

(untuk membuat lapisan karena tidak cepat meleleh). 

5) Puff pastry shortening yaitu lemak yang mempunyai titik cair paling 

tinggi diantara lemak-lemak yang lain dan digunakan untuk membuat 

puff pastry (lebih keras jika dibandingkan dengan adonan Danish 

pastry). 

Lemak merupakan salah satu komponen penting dalam pembuatan 

brownies. Lemak yang biasanya digunakan dalam pembuatan brownies adalah 

mentega dan margarin. Mentega (butter) adalah lemak hewani hasil separasi antara 

fraksi lemak dan non lemak dari susu. Margarin adalah lemak plastis yang dibuat 

dari proses hidrigenasi parsial minyak nabati. Dalam pembuatan brownies, 

umumnya digunakan margarin karena harganya lebih murah dibanding mentega.  

Penggunaan lemak dalam pembuatan brownies dapat meningkatkan rasa, 

menyebabkan produk tidak cepat menjadi keras dan lebih empuk. Selain itu, 

penambahan lemak menyebabkan nilai gizi dan rasa lezat brownies bertambah 

(Astawan, 2009:52). 

Kandungan gizi margarine tiap 100 g dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 



 

 

20 

Tabel 7. Kandungan margarine dalam 100 gram. 

No.  Kandungan Gizi Jumlah  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Energi (kal) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Vitamin A (SI) 

Bdd (%) 

720  

0,6  

81  

0,4  

20  

16  

2000  

100 

Sumber : Daftar Komposisi Bahan Makanan, 2005:38 

4. Telur  

Telur ayam merupakan jenis telur yang sering digunakan untuk membuat 

kue. Pilih telur yang masih baru, tidak retak, dan tidak ada kotoran yang 

menempel. Telur yang baru ditandai dengan putih telur yang masih kental dan 

kuning telur masih bulat utuh (Sutomo, 2012:40). Telur dalam pembuatan brownies 

berfungsi untuk membentuk suatu kerangka yang bertugas sebagai pembentuk 

struktur. Telur juga berfungsi sebagai pelembut dan pengikat. Fungsi lainnya 

adalah untuk aerasi, yaitu kemampuan menangkap udara pada saat adonan dikocok 

sehingga udara menyebar rata pada adonan. Telur dapat mempengaruhi warna, 

aroma, dan rasa. Lisitin dan pada kuning telur mempunyai daya pengemulsi, 

sedangkan lutein (pigmen kuning telur) dapat membangkitkan warna produk 

(Astawan, 2009:52). 

Dalam pembuatan brownies pemakaian telur biasanya dicampur 

dengan gula dikocok dengang mixer hingga kental. Jangan terlalu 

mengocok telur terlalu mengembang karena justru akan dihasilkan tekstur 

brownies yang empuk menyerupai cake. Cukup kocok telur hingga 

mengembang saja. Prosentase penggunaan telur pada pembuatan brownies 
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sesuai formula sebanyak 16,8% dari jumlah seluruh bahan yang digunakan 

dalam pembuatan brownies.  

Kandungan gizi telur ayam tiap 100 g dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 8. Kandungan telur ayam dalam 100 gram. 

No.  Kandungan Gizi Jumlah  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Energi (kal) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Besi (mg) 

162  

12,8 

11,5  

0,7  

54,0  

180  

3,0 

Sumber : Daftar Komposisi Bahan Makanan 2005 

 

5. Coklat batang (compound chocolate) 

Coklat memiliki berbagai jenis yang hampir tak terhitung kombinasi 

dan merknya.  Menurut Indriani (2007: 5) ada tiga jenis compound 

chocolate :  

a. Dark Cooking Chocolate yaitu coklat yang berwarna coklat tua, rasanya 

tidak terlalu manis. Dark cooking chocolate adalah jenis coklat blok yang 

paling banyak dipakai untuk pembuatan kue dan brownies. 

b. Milk Cooking Chocolate yaitu coklat yang berwarna coklat muda dan 

mempunyai rasa yang lebih manis dari dark cooking chocolate serta 

terbuat dari susu. 

c. White Cooking Chocolate disebut juga coklat putih karena berwarna 

putih, terbuat dari lemak yang dihasilkan dari biji buah coklat yang 

dicampur susu. Coklat ini mempunyai rasa yang manis dan beraroma 

vanili. Coklat ini biasanya hanya sebagai hiasan.  
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Fungsi coklat blok dalam dalam pembuatan brownies yaitu 

memberikan rasa dan warna (Indriani, 2007:5).  Pemakaian coklat blok pada 

pembuatan brownies dicampur dengan margarine yang dilelehkan dalam 

panci tim sehingga diperoleh adonan coklat tim. Prosentase penggunaan 

coklat blok pada pembuatan brownies sesuai formula sebanyak 22,4% dari 

jumlah seluruh bahan yang digunakan dalam pembuatan brownies.  

6. Coklat bubuk 

Coklat bubuk terbuat dari ampas biji coklat (bungkil) yang telah 

dipisahkan lemak coklatnya. Bungkil ini dikeringkan, kemudian dihaluskan 

menjadi bubuk coklat. Bubuk coklat inilah  yang digunakan antara lain 

sebagai bahan baku kue. Simpan bubuk coklat ditempat yang tertutup rapat, 

sejuk, dan kering agar bubuk coklat tidak berjamur dan tahan lama (Sutomo, 

2012:80).  

Coklat bubuk berfungsi untuk memperkuat rasa, aroma, dan warna 

pada pembuatan brownies (Cucu Cahyana & Yeni Ismani, 2004:10). 

Pemakaian coklat bubuk dalam pembuatan brownies diayak terlebih dulu 

kemudian dicampur dengan tepung terigu, baking powder dan garam. 

Dimasukkan dalam adonan pada saat pencampuran semua bahan. Prosentase 

penggunaan coklat bubuk pada pembuatan brownies sesuai formula 

sebanyak 4,5% dari jumlah seluruh bahan yang digunakan dalam pembuatan 

brownies.  

7. Baking powder 

Baking powder adalah bahan peragi yang merupakan hasil reaksi 

antara asam dengan sodium bicarbonate, dengan memakai atau tidak 
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memakai pati atau tepung sebagai bahan pengisi. Baking powder ada 2 

macam yaitu menggunakan bahan asam dengan reaksi yang cepat dan 

menggunakan bahan asam yang reaksinya lambat, baking powder yang 

reaksinya cepat biasanya terdiri dari calcium acid phosphate. Setelah 

pencampuran adonan, jenis baking powder ini akan melepaskan cukup 

banyak gas peragi dalam waktu yang relatif pendek dan selanjutnya akan 

membebaskan gas dengan cepat pada waktu adonan didiamkan. Baking 

Powder yang reaksinya lambat terdiri dari sodium pyrophosphate atau 

sodium pluminium sulphate. Jenis ini tidak terlalu banyak membebaskan 

gas peragi sampai adonan itu dipanaskan di dalam oven, penggunaan baking 

powder dengan daya kerja yang lambat di mana pada pembuatan adonan 

hanya akan sedikit gas yang hilang.  

Jumlah baking powder yang digunakan harus ditimbang secara 

tepat. Bila kuantitas baking powder melebihi batas, setelah mengembang di 

dalam oven, kue akan menjadi bantat atau mengkerut, remah kue berwarna 

gelap dan rasanya akan berbeda. Bila baking powder terlalu sedikit maka 

kue tidak dapat sepenuhnya mengembang sehingga susunannya menjadi 

padat dan berat (Suhadjito, 2006: 61-62). 

Pemakaian baking powder dalam pembuatan brownies biasanya 

dicampur dengan tepung, coklat bubuk dan garam. Dimasukkan dalam 

adonan pada saat pencampuran semua bahan.  Prosentase penggunaan 

baking powder pada pembuatan brownies sesuai formula sebanyak 0,1% 

dari jumlah seluruh bahan yang digunakan dalam pembuatan brownies.  
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8. Garam 

Jumlah garam yang diperlukan relatif sedikit, namun garam 

mempunyai fungsi yang sangat penting, antara lain; membangkitkan rasa 

lezat, menurunkan suhu penggulalian (caramelize) dalam adonan sehingga 

mempengaruhi  warna remah maupun kerak. Penggunaan garam dalam 

adonan harus diusahakan setepat mungkin sesuai resep. (Suhardjito, 

2005:122). Prosentase penggunaan garam pada pembuatan brownies sesuai 

formula sebanyak 0,1% dari jumlah seluruh bahan yang digunakan dalam 

pembuatan brownies.  

C. Tahap Pembuatan Brownies  

Tahapan pembuatan brownies, adapun langkah-langkahnya sebagai 

berikut:  

1. Menurut Budi Sutomo  (2012:38) yaitu : 

a. Panaskan margarine, masukkan potongan coklat batang dan gula 

pasir, masak sambil diaduk-aduk hingga coklat meleleh dan gula 

larut. 

b. Campur tepung terigu dan coklat bubuk, baking powder, dan garam 

halus aduk rata. Sisihkan. 

c. Di tempat terpisah kocok telur menggunakan mixer selama 5 manit 

atau hingga kental. 

d. Masukkan tepung terigu ke dalam coklat tim, aduk dengan mixer 

berkecepatan rendah. Tambahkan kocokan telur, aduk hingga 

tercampur rata. 
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e. Tuang adonan brownies ke dalam loyang diberi alas kertas roti dan 

beroles margarine. Panggang didalam oven bertemperatur 170
0
 C 

selama 40 menit atau hingga brownies matang. Angkat dinginkan. 

2. Menurut Yeni Ismayani (2008:19) yaitu : 

a. Kocok margarine bersama gula pasir halus hingga lembut berwarna 

putih lalu masukkan telur satu persatu sambil dikocok hingga 

mengembang dan lembut. 

b. Masukkan tepung terigu dan coklat bubuk yang sudah diayak sedikit 

demi sedikit kedalam kocokan telur sambil diaduk dengan sendok 

kayu hingga adonan tercampur rata. 

c. Tuangkan coklat masak  yang telah dicairkan, aduk dengan spatula 

hingga tercampur rata. 

d. Tuangkan adonan kedalam cetakan yang telah dialasi kertas roti dan 

diolesi margarine. Panggang oven dengan suhu 170
0 

C selama ±35 

menit. 

3. Menurut Sanusi (2010:37) yaitu : 

a. Tim dark cooking chocolate dan margarine, sisihkan. 

b. Kocok telur dan gula menggunakan mixer dengan kecepatan rendah 

selama 5 menit. 

b. Masukkan tepung terigu, coklat bubuk dan baking powder sambil 

diayak sedikit dan diaduk rata. 

c. Tuangkan adonan ke dalam loyang brownies 11 x 22 cm cetakan 

yang diolesi margarine dan dialasi kertas roti.  

d. Oven selama 1 jam dengan suhu 160
0 

C. 
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Dalam penelitian ini pembuatan brownies mengacu pada langkah-

langkah pembuatan brownies menurut Sanusi. 

D. Persyaratan Mutu Brownies 

Berdasarkan pengamatan peneliti dan menurut mata kuliah pastry, 

maka dapat disimpulkan bahwa kualitas brownies dapat dilihat dari aspek 

warna, rasa, aroma dan tekstur yang akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Warna  

Warna brownies pada umumnya adalah coklat pekat atau coklat 

kehitaman, yang mempengaruhi warna dalam pembuatan brownies adalah 

coklat. Coklat yang digunakan adalah coklat masak (dark cooking 

chocolate) dan coklat bubuk. Hal tersebut yang menimbulkan warna coklat 

pekat atau coklat kehitaman pada brownies. 

2. Aroma  

Aroma brownies adalah harum khas coklat, bahan yang dapat 

mempengaruhi aroma brownies adalah mentega, telur, dan coklat. Tetapi 

bahan yang mendominasi aroma brownies adalah coklat sehingga aroma 

yang ditimbulkan brownies yaitu harum khas coklat. 

3. Tekstur 

Teksture brownies adalah tampak luar kering, dalamnya lembab 

tetapi kurang mengembang dan agak kasar. Hal tersebut disebabkan oleh 

adonan yang berat yaitu coklat dan mentega yang dicairkan sehingga tekstur 

brownies lembab dan kurang mengembang. 

4. Rasa 
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Rasa brownies merupakan kombinasi mutlak antara dua unsur rasa 

manis dan rasa coklat. Hal yang dapat memberikan rasa manis adalah gula 

sedangkan coklat memberikan rasa khas coklat pada brownies. jadi rasa 

brownies yang baik adalah manis legit khas coklat. 

E. Umbi Ganyong 

Ganyong (Canna Edulis Kerr) merupakan tanaman tegak yang 

tingginya 0,9-1,8 meter atau lebih. Daunnya lebar dengan bentuk elip 

memanjang dengan bagian pangkal dan ujungnya agak runcing, dibagian 

bunganya berwarna merah oranye. Umbinya dapat mencapai panjang 60 cm, 

dikelilingi berkas-berkas sisik dengan serabut tebal (Pinus Lingga, 1993). 

Ganyong masih kerabat dekat dengan tanaman hias kuno (family 

cannaceae). Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan. Di Indonesia ganyong 

sudah menyebar dari sabang hingga merauke. Di Jawa, Lampung, dan Jambi, 

ganyong sudah banyak dibudidayakan walaupun kebanyakan masih ditanam 

sebagai tanaman sela. Namun di Sumatra Barat, Kalimantan ,Maluku, dan 

pulau-pulau lainnya tanaman ini masih tumbuh liar di pekarangan dan tepi 

hutan (Murtiningsih & Suyanti, 2001:106). 

Ganyong salah satu jenis tanaman yang umbinya dapat dikonsumsi 

manusia. Umbi ganyong sebenarnya merupakan batang yang tinggal didalam 

tanah (rhizoma). Umumnya, umbi ganyong dikelilingi sisik yang berwarna 

ungu atau coklat dengan akar serabut yang tebal. Bentuk umbinya beragam 

tergantun umur, varietas, dan tempat umbuh tanaman (Murtiningsih & Suyanti, 

2001:106). 
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Ratnaningsih dkk (2010)  menjelaskan di Indonesia dikenal dua 

varietas ganyong, yaitu ganyong merah dan ganyong putih. Ganyong merah 

ditandai dengan warna batang, daun dan pelepahnya yang berwarna merah atau 

ungu, sedangkan yang warna batang, daun dan pelepahnya hijau dan sisik 

umbinya kecoklatan disebut ganyong putih. Dari kedua varietas tersebut 

mempunyai beberapa perbedaan sifat, sebagai berikut : 

1. Ganyong merah 

Karakteristik ganyong merah batang lebih besar, agak tahan kena 

sinar dan tanah agak kekeringan, sulit menghasilkan biji, hasil umbinya 

basah lebih besar tetapi kadar patinya rendah, umbi lazim dimakan segar 

(direbus). Bentuk dan warna umbi ganyong merah dapat dilihat pada 

Gambar 2. Sebagai berikut. 

 
Gambar 2. Umbi ganyong merah. 
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2. Ganyong putih 

Karakteristik ganyong putih batang lebih kecil dan pendek, kurang 

tahan kena sinar tetapi tanahnya kekeringan, selalu menghasilkan biji dan 

bisa diperbanyak menjadi anakan tanaman. Hasil umbinya basah lebih 

kecil tetapi kadar patinya tinggi hanya lazim diambil patinya.  Bentuk dan 

warna umbi ganyong putih dapat dilihat pada Gambar 3. Sebagai berikut. 

 
Gambar 3. Umbi ganyong putih. 

 

Jenis umbi ganyong yang digunakan untuk membuat tepung pada 

penelitan ini yaitu ganyong putih. Kandungan gizi umbi ganyong tiap 100 

g dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 9. Kandungan gizi umbi ganyong per100 gram 

No.  Kandungan Gizi Jumlah  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Energi (kal) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Besi (mg) 

Vitamin B1(mg) 

Vitamin C(mg) 

Air (g) 

Bdd (%) 

Serat (g) 

96,00  

1,00 

0,11  

22,60 

21  

70  

1,9 

0,10  

10  

75 

65,00% 

10,4
3
 

Sumber : Direktorat Gizi Depkes RI 
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Dilihat dari kandungan gizi dan kemudahan budi dayanya, 

ganyong patut dikembangkan serta diawetkan  dalam bentuk tepung. 

Tepung ganyong mempunyai prospek yang bagus  apabila diproses atau 

dikelola dengan baik karena merupakan sumber karbohidrat alternatif yang 

berasal dari sumber daya lokal (Murtiningsih & Suyanti, 2001:107). 

F. Tepung Ganyong 

Tepung ganyong merupakan salah satu produk diversifikasi produk 

umbi ganyong. Tepung ganyong  berasal dari pengirisan umbi ganyong yang 

selanjutnya dikeringkan (Ratnaningsih dkk, 2010:14). Karakteristik atau 

bentuk fisik tepung ganyong adalah warna putih kecoklatan, tekstur halus rasa 

agak manis dengan aroma harum khas ganyong. Tepung ganyong memiliki 

kanndungan gizi antara lain: karbohirat, protein, lemak, kalsium posfor, zat 

besi, vitamin C dan serat. Kadar serat tepung ganyong berpotensi sebagai 

sumber serat. Uraian kandungan gizi tepung ganyong dapat dilihat pada table 

dibawah ini : 

Tabel 10. Kandungan gizi tepung ganyong per100 gram 

No.  Kandungan Gizi Jumlah  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Energi (kal) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Besi (mg) 

Vitamin B1(mg) 

Vitamin C(mg) 

Air (g) 

Bdd (%) 

Serat (g) 

-  

0,70 

0,20  

85,20 

8  

22,00  

1,50 

0,40  

0,00  

14 

100% 

2,20
4
 

Sumber : Ratnaningsih dkk (2010) 
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Pembuatan tepung ganyong pada penelitian ini mengacu pada proses 

pembuatan tepung ganyong menurut Ratnaningsih dkk (2010) sebagai berikut : 

1. Pemilihan umbi 

Umbi ganyong dipilih yang segar, maksimal disimpan dua hari setelah 

panen karena setelah dua hari penyimpana kualitas kesegaran ganyong 

menurun umbi ganyong menjadi layu dan didalamnya muncul bercak 

hitam sehingga akan berpengaruh pada kualitas tepung ganyong. 

2. Pembersihan dan pencucian 

Umbi ganyong dibersihkan dari kotoran (tanah) dan kulit atau sisik-

sisiknya kemudian umbi ganyong dicuci dalam air mengalir hingga bersih.  

3. Pemotongan dan perendaman 

Umbi ganyong dirajang tipis-tipis dengan alat pengiris atau pemotong ubi 

kayu kemudian segera direndam dalam larutan Na-bisulfit 200-500 ppm 

(0,2-0,5 mg/liter air) selama 30 menit agar tidak terjadi pencoklatan 

(browning). 

4. Pengeringan 

Sawut ganyong dikeringkan dengan cara dijemur dengan sinar matahari 

atau menggunakan alat pengering buatan hingga kadar air 10-12% atau 

dengan indikator irisan ganyong sudah kering, teksturnya kering dan 

rapuh. 

5. Penepungan 

Sawutan kering ditumbuk, kemudian digiling dengan mesin penggiling 

tepung. 
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6. Pengayakan 

Diayak dengan ayakan 100 mesh. Tampung tepung ganyong dalam wadah. 

7. Pengemasan 

Tepung ganyong yang sudah kering dan diayak kemudian ditimbang dan 

dikemas menggunakan kemasan primer kantong plastic PP 0,8 dengan 

plastic sealer. 

8. Penyimpanan 

Tepung ganyong disimpan dalam wadah yang bersih dan ditempat yang 

kering. 

Skema langkah-langkah pembuatan tepung ganyong  dapat dilihat pada 

gamabar skema dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 : Skema Pembuatan tepung ganyong 
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G. Pertimbangan Penggunaan Tepung Ganyong Sebagai Bahan Pembuatan 

Brownies 

Pertimbangan penggunaan tepung ganyong sebagai bahan pembuatan 

brownies dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu : Aspek karakteristik, aspek 

potensi ekonomi. 

1. Aspek karakteristik  

Thitipraphunkul dkk (2003) melaporkan ganyong memiliki 

kandungan pati mempunyai granula berbentuk oval dengan permukaan 

halus dan berukuran sekitar 10-100 µm. Karakteristik atau bentuk fisik 

tepung ganyong adalah warna putih kecoklatan, tekstur halus rasa agak 

manis dengan aroma harum khas ganyong. Kandungan karbohidrat 85,2 

gram, protein 0,7 gram, dan lemak 0,2 gram hampir sama dengan 

kandungan gizi tepung terigu yaitu karbohidrat 77,3 gram, protein 8,9 gram, 

dan lemak 1,3 gram. Selain itu, tepung ganyong memiliki kandungan serat. 

Meskipun tepung ganyong kandungan protein atau glutennya rendah tepung 

ganyong dapat dijadikan bahan pengganti tepung terigu dalam pembuatan 

brownies karena pada pembuatan brownies tidak membutuhkan 

pengembangan dari gluten (Astawan, 2009:51). 

2. Aspek potensi ekonomi 

Kurangnya pengetahuan masyarakat akan potensi umbi ganyong 

membuat umbi ganyong kurang dimanfaatkan. Umbi ganyong hanya dijual 

mentah atau direbus sebagai nyamikan dengan harga murah. Disamping itu 

pemanfaatan umbi ganyong pada saat ini belum optimal karena itu 

diperlukan suatu pengolahan guna penganekaragaman makanan dari umbi 
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ganyong. Salah satunya dibuat tepung ganyong, dengan diolah menjadi 

tepung ganyong dapat tahan lama dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

dasar atau campuran dalam pembuatan makanan yang berbahan tepung 

misalnya brownies. Pembuatan brownies tepung ganyong dapat dijadikan 

salah satu alternatif makanan oleh-oleh khas dari daerah penghasil umbi 

ganyong seperti daerah wisata Sunan Muria Kudus. Sehingga dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.  

H. Kerangka Berfikir 

Tepung terigu merupakan bahan utama yang digunakan dalam 

pembuatan brownies. Pembuatan brownies tidak membutuhkan pengembangan 

gluten. Sehingga tepung terigu dapat diganti dengan tepung lainnya. Tepung 

ganyong dapat dijadikan bahan pengganti alternatif tepung terigu dalam 

pembuatan brownies. Tepung ganyong dapat memenuhi syarat untuk menjadi 

bahan baku brownies ditinjau dari berbagai karakteristik yang terkandung 

didalamnya. Selain itu, tepung ganyong memiliki kandungan serat.  

Brownies tepung ganyong merupakan hasil dari adanya peralakuan 

penggantian bahan tepung pada pembuatan brownies yaitu tepung terigu 

diganti tepung ganyong. Kualitas brownies tepung ganyong dapat diketahui 

dengan cara membandingkan brownies tepung ganyong dengan brownies 

tepung terigu. Peneliti akan menguji dengan menggunakan uji subyektif dan uji 

obyektif, kemudian menganalisis data dari hasil pengujian tersebut untuk 

mengetahui kualitas inderawi dan penerimaan masyarakat terhadap brownies 
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tepung ganyong serta untuk mengetahui kandungan gizi yang akan diujikan 

yaitu berupa karbohidrat dan serat pada brownies tepung ganyong.  

Kerangka berfikir disajikan dalam bentuk skema, sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 5.  Skema kerangka berfikir  

 

I. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan peneliti sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Suharsimi 

Arikunto, 2006: 71). Berdasarkan teori yang diuraikan maka hipotesis 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Hipotesis Kerja (Ha) 

Tidak ada perbedaan antara brownies tepung ganyong dengan brownies 

tepung terigu ditinjau dari kualitas inderawi meliputi: tekstur luar, tekstur 

dalam, rasa, warna, dan aroma. 

2. Hipotesis Nol (Ho) 

Ada perbedaan antara brownies tepung ganyong dengan brownies tepung 

terigu ditinjau dari kualitas inderawi meliputi: tekstur luar, tekstur dalam, 

rasa, warna, dan aroma. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah teknik atau cara yang digunakan dalam kegiatan 

penelitian, sehingga pelaksanaan dan hasil penelitian dapat dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah. Hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

objek penelitian, variabel penelitian, metode pendekatan penelitian, pelaksanaan 

penelitian, metode pengumpulan data, alat pengumpulan data, metode analisis 

data. 

A. Metode Penentuan Objek Penelitian 

Metode penentuan obyek penelitian ini adalah brownies tepung 

ganyong dan brownies tepung terigu. 

B. Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 

hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:60). Variabel 

pada penelitian ini adalah variabel bebas, variabel terikat dan variabel kontrol. 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi hasil penelitian 

atau variabel yang menjadi sebab timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 

2010:61). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah perbedaan penggunaan 

bahan tepung pada pembuatan brownies yaitu tepung ganyong dengan 

tepung terigu. 
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2. Variabel terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

bebas atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 

2010:61).  Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah : a) kualitas 

brownies ditinjau dari indikator tekstur luar, tekstur dalam, warna, rasa, dan 

aroma, b) tingkat kesukaan masyarakat terhadap produk brownies tepung 

ganyong, c) serta kandungan gizi yang meliputi karbohidrat, dan serat  

brownies tepung ganyong. 

3. Variabel kontrol 

Variabel kontrol adalah faktor yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak 

dipengaruhi oleh factor luar yang tidak diteliti (Sugiyono, 2010:64). Dalam 

penelitian ini variabel kontrolnya adalah formula bahan selain tepung yang 

digunakan, peralatan yang digunakan, dan proses pembuatan, suhu 

pengovenan, lamanya pengovenan dan proses pengemasan, dimana semua 

variabel ini dikondisikan sama. 

C. Metode Pendekatan Penelitian  

Metode pendekatan penelitian merupakan langkah yang ditempuh 

dalam melaksanakan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode eksperimen. Pada sub bab ini akan dijelaskan 

tentang desain eksperimen dan prosedur pelaksanaan eksperimen.  

Menurut Sugiyono (2010:108), terdapat beberapa bentuk desain 

eksperimen yang dapat digunakan, dalam penelitian ini menggunakan bentuk 
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desain penelitian true exsperimental design, yaitu dengan cara posttest-only 

control design. Pada desain penelitian ini, terdapat dua kelompok yang 

digunakan untuk penelitian. Kelompok pertama diberikan perlakuan 

(penggantian tepung terigu dengan tepung ganyong pada pembuatan brownies) 

disebut kelompok eksperimen dan kelompok lain tidak diberi perlakuan 

(brownies tepung terigu) disebut kelompok kontrol. Pengaruh adanya 

perlakuan (treatment) adalah (O1:O2). Dibawah ini adalah pola eksperimen 

menurut Sugiyono (2010:108)  

 

 

         

  Gambar 6. Pola Eksperimen 

  Keterangan 

R : random 

X : perlakuan 

10 : observasi pada kelompok eksperimen 

20 : bservasi pada kelompok kontrol 

Eksperimen dalam penelitian ini dilakukan sebanyak tiga kali 

pengulangan artinya dalam eksperimen ini peneliti melakukan percobaan 

brownies tepung ganyong dengan prosentase tepung 100% dan kelompok 

kontrol (brownies tepung terigu) sebanyak tiga kali.  

 

 R X O1 

 R  O2 
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Berikut ini adalah skema desain eksperimen dalam pembuatan 

brownies tepung ganyong: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 7. Skema Desain Eksperimen. 

D. Pelaksanaan Penelitian 

Prosedur pelaksanaan penelitian merupakan langkah-langkah yang 

telah ditentukan dalam melaksanakan percobaan brownies tepung ganyong. 

Adapun prosedur pelaksanaan penelitian meliputi waktu dan tempat penelitian, 

bahan dan alat serta tahap-tahap penelitian. 

 

 

Objek penelittian 

Brownies tepung ganyong Brownies tepung terigu 

 

O1 O2 

E1 E3 E2 E1 E2 E3 

Penilaian objektif Penilaian subjektif 

Uji Inderawi  Uji Kesukaan 

Analisis Data 

Kesimpulan 

Kandungan gizi 

(karbohidrat dan serat) 
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1. Waktu dan tempat penelitian 

Penelitian dilakukan di kota Semarang, sedangkan waktu 

pelaksanaannya pada bulan Agustus 2012. 

2. Jenis dan ukuran bahan 

Adapun jenis dan ukuran bahan yang digunakan di dalam penelitian 

ini dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 11. Perbandingan formula brownies tepung ganyong dengan 

brownies tepung terigu 

 

Bahan 

Formula 

Brownies tepung 

terigu  

Brownies tepung 

ganyong 

Tepung ganyong 

Tepung terigu 

Gula  

Margarin  

Telur 

Coklat blok 

Coklat bubuk 

Baking powder 

Garam 

0 

150 g 

150 g 

200  g 

3 btr 

200 g 

40 g 

½ sdt 

½ sdt 

150 g 

0 

150 g 

200  g 

3 btr 

200 g 

40 g 

½ sdt 

½ sdt 

 

3. Peralatan yang digunakan 

Peralatan yang digunakan di dalam pelaksanaan penelitian ini 

dipilih yang kondisinya masih baik dan higienis. Peralatan yang digunakan 

di dalam pelaksanaan penelitian yaitu : 
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Tabel 12. Peralatan yang digunakan dalam pembuatan brownies 

No.  Alat Jumlah  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Timbangan 

Kom adonan 

Mixer 

Loyang 

Kain Lap  

Ayakan tepung 

Pisau 

Sendok teh 

Spatula 

Kuas 

Mangkok 

Panci tim 

kompor 

Oven 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

2 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

7 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

 

4. Tahap - tahap pelaksanaan penelitian 

Beberapa tahap dalam penelitian yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. 

a. Tahap persiapan 

1) Menyiapkan peralatan yang diperlukan dalam pembuatan brownies 

yang dikondisikan bersih dan higienis. 

2) Menyiapkan bahan yang diperlukan dalam pembuatan brownies. 

3) Menimbang bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan ukuran. 

b. Tahap pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan dalam pembuatan brownies sebagai berikut : 

1) Pengayakan bahan tepung 

Semua bahan yang berbentuk bubuk diayak terlebih dahulu yaitu 

tepung dan coklat bubuk. Campur tepung  dan coklat bubuk, baking 

powder, dan garam halus aduk rata. Sisihkan. 
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2) Melelehkan coklat dan margarine 

Tim margarine, masukkan potongan coklat, sambil diaduk-aduk 

hingga coklat meleleh. 

3) Pengocokan telur dan gula 

Di tempat terpisah kocok telur dan gula menggunakan mixer dengan 

kecepatan rendah selama 5 manit. 

4) Pencampuran adonan 

Masukkan campuran bahan tepung  ke dalam coklat tim, aduk dengan 

mixer berkecepatan rendah. Tambahkan kocokan telur, aduk hingga 

tercampur rata. 

5) Pengovenan 

Tuang adonan brownies ke dalam loyang diberi alas kertas roti dan 

beroles margarine. Panggang didalam oven bertemperatur 160
0 

C 

selama 60 menit atau hingga brownies matang. Angkat dinginkan. 

c. Tahap penyelesaian 

Tahapan ini merupakan tahap akhir dari suatu proses pembuatan 

brownies keluarkan brownies yang telah matang dari oven dan dinginkan 

sebelum dikemas dalam wadah dan diberi lebel. Pendinginan ini 

memungkinkan brownies tidak mudah berjamur dan penyimpanan lebih 

tahan lama disimpan dalam wadah tertutup rapat atau dikemas rapi dan 

diberi label. 
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Berikut disajikan diagram alir pembuatan brownies : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Skema pembuatan brownies  

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penilaian. Metode penilaian di dalam eksperimen ini terdiri dari 

penilaian subyektif dan penilaian objektif. 

1. Penilaian Subyektif 

Peniliaian subyektif merupakan cara penilaian terhadap mutu atau 

sifat-sifat suatu komoditi dengan menggunakan panelis sebagai instrumen 

atau alat. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

Tahap persiapan 

Tahap penyelesaian Pengemasan 

Tahap pelaksanaan 

Penimbangan bahan 

Persiapan bahan 

Persiapan alat 

Pencampuran adonan 

Pengocokan telur dan gula 

Melelehkan coklat dan margarine  

Pengayakan bahan tepung 

Pengovenan  
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perbedaan kualitas dari brownies tepung ganyong dan brownies tepung 

terigu meliputi tekstur luar, tekstur dalam, warna, rasa, dan aroma. Juga 

untuk mengumpulkan data tentang tingkat kesukaan terhadap brownies 

tepung ganyong. Penilaian subyektif ini menggunakan dua macam tipe 

pengujian yaitu uji inderawi dan organoleptik : 

a. Uji Inderawi  

Uji inderawi adalah bidang ilmu yang mempelajari cara-cara 

pengujian terhadap sifat karakteristik bahan pangan dengan 

menggunakan indera manusia termasuk indera penglihatan, peraba, 

pembau, perasa dan pendengar (Bambang Kartika, dkk, 1988:2). Tipe 

pengujian ini digunakan untuk menilai mutu bahan dan intensitas sifat 

tertentu yaitu warna, aroma, tekstur dan rasa (Bambang Kartika, dkk, 

1988:59). Uji inderawi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

perbedaan mutu sampel brownies tepung ganyong dengan brownies 

tepung terigu mencakup indikator tekstur luar, tekstur dalam, warna, rasa, 

dan aroma. 

b. Uji Organoleptik 

Uji organoleptik atau uji kesukaan adalah suatu disiplin ilmu yang 

digunakan untuk mengungkap, mengukur, menganalisa dan menafsir 

reaksi indera penglihatan, perasa, pembau dan peraba ketika menangkap 

karakteristik produk (Bambang Kartika, dkk, 1988:4). Uji organoleptik 

dilakukan oleh panelis berdasarkan faktor kesukaan. Uji organoleptik 
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atau uji kesukaan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

tingkat kesukaan masyarakat terhadap produk brownies tepung ganyong. 

Karakteristik pengujian organoleptik menurut (Bambang Kartika, 

dkk, 1988:4) adalah penguji cenderung melakukan penilaian berdasarkan 

kesukaan, penguji tanpa melakukan latihan, penguji umumnya tidak 

melakukan penginderaan berdasarkan kemampuan seperti dalam 

pengujian inderawi, pengujian dilakukan ditempat terbuka sehingga 

diskusi kemungkinan terjadi. Pada waktu melakukan uji kesukaan ini 

digunakan tingkat kesukaan panelis terhadap sampel. 

2. Penilaian objektif  

Penilaian obyektif adalah penilaian yang dilakukan di laboratorium 

kimia untuk mengetahui kandungan karbohidrat, dan serat dalam brownies 

tepung ganyong. 

F. Alat Pengumpulan Data 

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data pada uji inderawi 

adalah instrumen yang dalam hal ini adalah panelis agak terlatih dan untuk uji 

kesukaan menggunakan panelis tidak terlatih. 

1. Panelis agak terlatih 

Panelis agak terlatih merupakan kelompok dimana anggotanya 

merupakan hasil seleksi kemudian menjalani latihan secara kontinyu dan 

lolos pada evaluasi kemampuan (Bambang Kartika, dkk, 1988:17). Panelis 

agak terlatih yang digunakan untuk uji inderawi jumlahnya berkisar antara 

10 - 20 orang yang dipilih setelah calon panelis mengikuti seleksi panelis 
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dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan atau persyaratan yang harus 

dipenuhi (Soekarto, 1985:49 – 52) yaitu : 

a. Ada perhatian terhadap pekerjaan penilaian organoleptik atau inderawi. 

b. Bersedia dan mempunyai waktu untuk melakukan penilaian. 

c. Mengetahui sifat-sifat sensorik dari bahan atau sampel yang dinilai. 

d. Mempunyai kepekaan dan konsistensi yang tinggi. 

e. Telah terlatih sebelum pengujian 

f.  Instrumen harus valid dan relabel  

Mengumpulkan data dari kualitas sampel di bawah ini akan 

dijelaskan kisi-kisi pedoman wawancara (untuk menjaring panelis) Berikut 

adalah kisi – kisi instrumen  untuk pedoman wawancara: 
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Tabel 13. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara (Menjaring Panelis) 

Variabel Indikator Deskriptor Butir No. Soal 

Panelis  a. Kesediaan 

panelis. 

 

 

 

 

b. Kesehatan  

 

c. Penglihatan  

 

d. Pengecap  

 

e. Pembau  

 

f. Perabaan  

 

g. Pengetahuan 

brownies  

Kesediaan panelis 

mengikuti suatu 

penelitian. 

Kesediaan panelis  

meluangkan waktu. 

 

Kesehatan panelis.  

 

Kesehatan pada mata. 

  

Kesehatan pada mulut.  

 

Kesehatan pada hidung.  

 

Kesehatan pada tangan. 

 

Pengertian  brownies. 

Pengetahuan tesktur 

brownies. 

Pengetahuan warna 

brownies. 

Pengetahuan rasa pada 

brownies. 

Pengetahuan aroma 

brownies. 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

1’ 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4,5 

 

6 

 

7,8 

 

9 

 

10 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

Salah satu syarat untuk mendapatkan panelis agak terlatih adalah 

instrumen (panelis) mempunyai kepekaan dan konsistensi yang tinggi 

dengan kata lain valid dan reliabel. Upaya yang dapat dilakukan untuk 

memperoleh instrumen (panelis) yang valid dan reliabel harus melalui 

tahap-tahap seleksi panelis atau tahap-tahap validasi instrumen dan 

reliabilitasi instrumen. 

1) Validitas Instrumen 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:168) validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat dan kesahihan atau kevalidan suatu 
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instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid jika mampu mengukur 

apa yang akan diukur dan dapat mengungkapkan data dari variabel 

yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen 

ditunjukkan sejauh mana data yang dikumpulkan tidak menyimpang 

dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Oleh karena itu, 

instrumen dalam penelitian memenuhi validitas internal dan validitas 

isi. 

1) Validitas Internal 

Validitas internal untuk mengetahui kondisi internal/validitas 

internal dari calon panelis yang beragam. Kegiatan yang dilakukan 

untuk mengetahui validitas internal dari calon panelis adalah melalui 

wawancara. Wawancara dapat dilakukan secara lisan atau dengan 

pengisian kuisioner atau angket yang mencakup beberapa hal yaitu 

pengalaman, umur, jenis kelamin, kondisi kesehatan, jenis-jenis 

makanan yang disenangi ataupun yang tidak disenangi, kegemaran 

merokok (Bambang Kartika dkk, 1988:20). Ketentuan penilaian adalah 

apabila jawaban tidak memenuhi salah satu indikator maka panelis 

tidak berpotensi menjadi calon panelis. Kriteria lulus wawancara 

adalah total skor >75%. 

Calon panelis yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah 

Mahasiswa Teknologi Jasa dan Produksi Tata Boga Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Semarang sebanyak 30 orang. Hasil wawancara 

diperoleh calon panelis 30 orang yang berpotensi menguji, dengan 
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demikian yang siap melakukan tahap penyaringan sebanyak 30 orang. 

Hasil wawancara dapat dilihat pada lampiran 2 halaman 92. 

2) Validitas Isi 

Validitas isi diutamakan pada parameter yang dinilai dalam 

pengujian. Makin banyak jumlah calon yang mengikuti penyaringan, 

kemungkinan diperolehnya penguji yang baik akan semakin besar pula 

(Bambang Kartika, dkk, 1988:20). Dalam penelitian ini untuk 

mengetahui validitas isi dilaksanakan dengan cara penyaringan dan 

latihan dengan menggunakan Range Method yaitu setiap calon panelis 

diuji kemampuannya dalam memberikan penilaian pada satu seri 

sampel yang bervariasi (Bambang Kartika, dkk, 1988:22). Penyaringan 

bertujuan untuk mengetahui validitas atau kesahihan atau ketepatan 

calon panelis dalam memberikan penilaian kesahihan (validitas) 

penilaian calon panelis. Pada tahap penyaringan  panelis dilakukan 

sebanyak 4 kali penilaian terhadap brownies dengan kualitas yang 

berbeda. Menurut Bambang Kartika, dkk (1988:24) data penilaian 

dianalisis dengan ketentuan sebagai berikut :  

Jika 
panelis

jumlah

jumlah

range
 ≥ 1, maka calon panelis di terima 

Jika    
panelis

jumlah

jumlah

range
 ≤ 1, maka calon panelis di tolak 

Berdasarkan hasil analisis diatas akan diketahui hasil perhitungan 

range method diperoleh rasio ≥ 1 maka calon panelis tersebut 

kepekaan atau sensitivitasnya memenuhi syarat dan apabila rasio ≤ 1 
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maka panelis tidak memenuhi syarat. Hasil analisis validitas isi yang 

memperoleh rasio ≥ 1 sebanyak 25 orang calon panelis dan yang tidak 

berpotensi 5 orang. Dengan demikian sebanyak 25 orang panelis yang 

digunakan siap digunakan untuk melakukan tahap pelatihan. Hasil 

analisi validitas isi dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 94. 

2) Reliabilitasi Instrumen 

Reliabilitasi instrumen merupakan proses atau kegiatan melalui 

evaluasi kemampuan untuk mendapatkan instrumen (panelis) yang 

reliabel, yaitu panelis yang memiliki konsistensi tinggi dalam 

memberikan penilaian yang tetap sama walaupun penilaian dilakukan 

beberapa kali dalam waktu yang berbeda. Untuk mendapatkan panelis 

yang reliabel, setelah tahap latihan selesai atau berakhir dilakukan 

tahap evaluasi kemampuan dari masing-masing calon panelis 

(Bambang Kartika, dkk, 1988:26). Pada tahap evaluasi kemampuan 

calon panelis melakukan penilaian terhadap brownies sebanyak 4 kali 

pada waktu yang berbeda. Kemudian dilakukan perhitungan dengan 

melakukan range method, syarat panelis agak terlatih yang reliabel 

adalah apabila nilai masuk di dalam range > 60% berarti dapat 

diandalkan menjadi panelis agak terlatih. Sedangkan calon panelis 

yang nilai masuk di dalam range < 60% maka calon panelis tidak dapat 

diandalkan menjadi panelis agak terlatih (Bambang Kartika, dkk, 

1988:22). Calon panelis yang memenuhi syarat sebagai panelis yang 

reliabel berhak untuk menjadi panelis dalam pengujian yang 
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sesungguhnya. Sedangkan calon panelis yang tidak memenuhi syarat 

sebagai panelis yang reliabel dapat dipersiapkan untuk latihan lanjutan 

atau alternatif lain dengan mencari calon-calon baru untuk dipakai 

sebagai calon panelis dengan proses mulai dari tahap wawancara 

sampai pada tahap evaluasi kemampuan (Bambang Kartika, dkk, 

1988:26). Hasil analisis realiabelitas diperoleh sebanyak 22 orang yang 

berpotensi dan yang tidak berpotensi 3 orang calon panelis. Dengan 

demikian panelis yang dapat diterima atau yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 22 orang panelis agak terlatih. Hasil analisis 

reliabelitas dapat dilihat pada lampiran 6 halaman 96. 

2. Lembar Penilaian 

Lembar penilaian digunakan untuk menilai kualitas dari brownies. 

Kualitas inderawi dari brownies terdiri dari 5 indikator yaitu tekstur luar, 

tekstur dalam, warna, rasa, dan aroma tersebut. Dibawah ini akan dijelaskan 

kisi-kisi pedoman uji inderawi : 
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Tabel 14. Kisi-Kisi Pedoman Uji Inderawi 

 

Variabel Indikator Deskriptor Butir No. Soal 

Perbedan 

kualitas 

brownies 

tepung 

ganyong 

dengan 

brownies 

tepung 

terigu 

 Tekstur 

luar 

 

 

 Tekstur 

dalam 

 

 Warna  

 

 

 Rasa  

 

 

 

 

 Aroma  

 

 Tekstur luar pada 

kualitas brownies 

yaitu berpori rata 

lubang pori kecil 

 Tekstur dalam pada 

kualitas brownies 

yaitu lembab (moist) 

 Warna pada kualitas 

brownies yaitu 

coklat kehitaman.  

 Rasa pada kualitas 

brownies yaitu 

manis legit dan rasa 

coklatnya 

terasacoklatnya  

 Aroma pada kualitas 

brownies yaitu 

berbau harum khas 

coklat. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

Panelis dalam menilai masing-masing sifat,  diberikan skala 

penilaian dan parameter. Skala penilaian diberikan 1 sampai 5 dengan 

ketentuan nilai 5 untuk yang terbaik dan 1 untuk yang tidak baik. Kriteria 

penilaian dapat dilihat dibawah ini :  

G. Tekstur luar brownies 

1) Berpori rata lubang pori kecil  5 

2) Berpori rata lubang pori agak lebar 4 

3) Berpori rata lubang pori lebar  3 

4) Tidak berpori rata lubang pori rapat 2 

5) Tidak berpori dan tidak rapat  1 

H. Tekstur dalam brownies 

1) Lembab (moist)  5 
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2) Agak lembab  4 

3) Kering   3 

4) Sangat kering  2 

5) Basah   1 

I. Warna brownies 

1) Coklat kehitaman  5 

2) Coklat tua   4 

3) Coklat    3 

4) Coklat pudar  2 

5) Hitam   1 

J. Rasa brownies 

1) Manis legit dan rasa coklatnya terasa   5 

2) Manis legit dan rasa coklatnya kurang terasa  4 

3) Manis dan rasa coklatnya terasa    3 

4) Manis dan rasa coklatnya kurang terasa   2 

5) Kurang manis dan rasa coklatnya kurang terasa  1 

K. Aroma brownies 

1) Berbau harum khas coklat   5 

2) Agak berbau harum khas oklat  4 

3) Cukup berbau harum khas coklat  3 

4) Kurang berbau harum khas coklat 2 

5) Tidak berbau harum khas coklat  1 

 



 

 

55 

3. Panelis Tidak Terlatih 

Panelis tidak terlatih digunakan untuk menguji tingkat kesukaan 

pada suatu produk ataupun menguji tingkat kemauan seseorang untuk 

menggunakan suatu produk (Bambang Kartika, dkk, 1988:18). Karena 

menyangkut tingkat kesukaan terhadap suatu produk makanan maka 

semakin banyak jumlah anggota panelis, maka hasilnya akan semakin baik.  

Panelis tidak terlatih yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah masyarakat yang berada disekitar tempat tinggal peneliti yaitu 

sekaran gunung pati semarang. Panelis tidak terlatih ini tidak perlu dilatih 

lebih dahulu (Soekarto, 1985:53) karena panelis ini tidak melakukan 

penginderaan berdasarkan kemampuan seperti dalam uji inderawi (Kartika 

dkk, 1988:18). Dalam penelitian ini, panelis tidak terlatih dibagi 

berdasarkan usia yaitu mulai remaja dan dewasa, diantaranya: 

 Remaja putri  20 orang (12 tahun – 18 tahun)  

 Remaja putra  20 orang (12 tahun – 18 tahun) 

 Dewasa putri  20 orang (20 tahun – 28 tahun)  

 Dewasa putra  20 orang (20 tahun – 28 tahun) 

Penggunaan panelis berdasarkan golongan umur dan jenis kelamin 

karena setiap tingkatan usia memiliki hormon yang berbeda yang 

menyebabkan tingkat kepekaan berbeda selain itu konsumen brownies 

kebanyakan dari kelompok remaja dan dewasa. Menguji tingkat kesukaan 

pada suatu produk ataupun menguji tingkat kemauan untuk mempergunakan 
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suatu produk, di bawah ini akan dijelaskan kisi-kisi pedoman uji kesukaan 

yaitu : 

       Tabel 15. Kisi-Kisi Pedoman Uji Kesukaan 

Variabel Indikator Deskriptor Butir No. 

Soal 

Kesukaan 

terhadap 

brownies 

tepung 

ganyong 

Tekstur 

 

 

 

Warna  

  

 

 

Rasa  

 

 

 

Aroma  

 Kesukaan masyarakat 

terhadap tekstur 

brownies tepung 

ganyong 

 Kesukaan masyarakat 

terhadap warna 

brownies tepung 

ganyong 

 Kesukaan masyarakat 

terhadap rasa brownies 

tepung ganyong 

 Kesukaan masyarakat 

terhadap aroma 

brownies tepung 

ganyong 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

Calon panelis tidak terlatih melakukan penilaian dengan cara yaitu 

menilai kualitas brownies dari segi kesukaan atau subyektifitas . Kualitas 

dari brownies terdiri dari 4 indikator yaitu warna, rasa, aroma dan tekstur. 

Calon panelis harus menilai sampel berdasarkan dari segi tingkat kesukaan 

terhadap produk tersebut. Pada pengujian organoleptik menggunakan 5 

kategori kesukaan dan diberi skor sebagai berikut : 

1. Sangat suka  5 

2. Suka  4 

3. Cukup suka 3 

4. Kurang suka 2 

5. Tidak suka 1 
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G. Metode Analisis Data 

Untuk mengetahui perbedaan antara brownies tepung ganyong dengan 

brownies tepung terigu ditinjau dari kualitas inderawi meliputi tekstur luar, 

tekstur dalam, warna, rasa, dan aroma dengan menggunakan uji t-tes. Sebelum 

melakukan t-tes, terlebih dahulu dilakukan Uji Prasyarat hipotesis yaitu Uji 

Normalitas dan Uji Homogenitas. 

1. Uji normalitas 

Uji nomalitas digunakan untuk menguji apakah data setiap sampel 

berdistribusi normal atau tidak. Untuk membuktikannya perlu dilakukan uji 

normalitas data, dengan uji liliefors karena jumlah data penelitian kurang 

dari 30 (Sudjana, 2002: 466) dengan langkah – langkah berikut: 

a. Mengurutkan data yang terkecil sampai yang terbesar. 

b. Menghitung mean X =  

c. Menghitung simpangan baku (S). S =  

d. Mengubah skor dasar menjadi skor baku (  

e. Menghitung luas F( ), dengan mengkonsultasikan harga pada tabel 

dengan ketentuan jika maka  dikurangi  dan jika   >  

maka  dikurangi  

f.    Menghitung S ( ) =   

g. Menghitung Lo = F ( ) – S ( ), dengan ketentuan  

Jika Lo <  , maka data yang diperoleh tidak normal 
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Jika Lo > , maka data yang diperoleh normal 

2. Uji homogenitas 

Uji homogenitas adalah suatu cara untuk mengetahui apakah data 

yang diperoleh dari penilaian panelis agak terlatih homogen atau tidak, 

maka maka perlu dilakukan uji homogenitas data dimana pada penelitian ini 

menggunakan uji F (digunakan untuk menguji homogenitas varians dari dua  

kelompok data). Menurut Sudjana (2005:250) Rumus Uji F yaitu:  

F =  

Kriteria Pengujian:  

Jika: Fhitung ≥ Ftabel (0,05; dk1; dk2), maka Tolak Ho  

Jika: Fhitung ≤ Ftabel (0,05; dk1; dk2), maka Terima Ho 

3. Metode T-Test 

Apabila hanya terdapat dua sampel yang dibandingkan maka 

dapat digunakan metode dengan membandingkan nilai-nilai sampel dari 

masing-masing panelis. Metode yang digunakan adalah T-Test, hal ini 

dapat dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat cara analisa 

sehingga dapat dengan segera diketahui langkah yang harus ditempuh 

adalah: 
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a. Mencatat hasil yang diperoleh dalam penilaian oleh panelis. 

Hasil penilaian panelis dibuat tabel seperti: 

Panelis Sampel A Sampel B Perbedaan 

1 x Y x-y 

2 x Y x-y 

3 x Y x-y 

… x Y x-y 

n x Y x-y 

Jumlah  ∑x ∑y d 

Rerata  ∑x/n ∑y/n  d 

 

Keterangan : 

d: perbedaan rerata antara dua sampel 

 d: rerata sampel A – rerata sampel B 

b. Mencari nilai simpangan (S) yang akan dipergunakan untuk mencari 

nilai T yang akan dipergunakan untuk membandingkan nilai antar 

sampel yang disajikan dengan nilai T yang tertera dalam tabel. Nilai S 

dapat dicari dengan rumus : 

  

Keteranagan : 

S : simpangan  

∑d²  : jumlah perbedaan kuadrat 

(∑d)² : kuadrat perbedaan jumlah 

n : banyaknya panelis 

c. mencari nilai T dengan rumus  
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Keteranagan : 

T : T hitung sebagai nilai pembanding 

rerata sampel A – rerata sampel B 

S : simpangan  

n : banyaknya panelis 

d. Membandingkan hasil thitung dengan ttabel pada tingkat signifikasi 5% 

pada tabel dan ditarik suatu kesimpulan dimana pada penelitian ini 

dengan menggunakan pengujian dua pihak maka kriteria pengambilan 

keputusannya adalah jika harga thitung < ttabel Ha diterima dan Ho ditolak, 

yang berbunyi bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dari kedua 

sampel. Jika harga thitung > ttabel Ha ditolak dan Ho diterima, yang 

berbunyi bahwa ada perbedaan yang signifikan dari kedua sampel 

tersebut (bambang Kartika 1988:94) 

4. Metode analisis data untuk mengetahui kesukaan masyarakat terhadap 

brownies tepung ganyong  

Analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesukaan 

konsumen terhadap suatu bahan atau memproduksi reaksi konsumen 

terhadap sampel yang diajukan, oleh karena itu panelis diambil dalam 

jumlah banyak dan mewakili populasi masyarakat tertentu. Untuk 

mengetahui daya terima dari konsumen dilakukan analisis deskriptif 

kualitatif prosentase yaitu kualitatif yang diperoleh dari panelis harus 

dianalisis dahulu untuk dijadikan data kuantitatif. Skor nilai untuk 
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mendapatkan prosentase dirumuskan sebagai berikut (Muhammad Ali, 

1985:84) : 

 Rumus mencari Deskriptif presentase : 

 

 

Keterangan : 

% = Skor presentase 

n  = jumlah skor yang diperoleh 

N = jumlah seluruh nilai (skor tertinggi x jumlah panelis) 

Untuk merubah data skor presentase menjadi nilai kesukaan, 

analisisnya disesuaikan dengan kriteria penilaian. Sedangkan cara 

perhitungannya adalah sebagai berikut : 

Nilai tertinggi = 5 (sangat suka) 

Nilai terendah = 1 (tidak suka) 

Jumlah kriteria yang ditentukan = 5 kriteria 

Jumlah panelis = 80 orang 

a. Skor maksimum = jumlah panelis x nilai tertinggi   

  = 80 x 5 

  = 400  

b. Skor minimum = jumlah panelis x nilai terendah 

   = 80 x 1 

   = 80 

% = 100% x 
N

n
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c.  Persentase maksimum = 100% x 
maksimumSkor 

maksimumSkor 
 

  = 100% x 
400

400
 

  = 100 % 

d. Persentase minimum  = 100% x 
maksimumSkor 

minimumSkor 
 

  = 100% x 
400

80
 

  = 20 %  

e. Rentangan persentase = persentase maksimum – persentase 

   minimum  

  = 100% - 20% 

  = 80% 

f. Interval klas persentase  = rentangan : jumlah internal 

  = 80% : 5 

  = 16% 

Berdasarkan hasil perhitungan akan diperoleh tabel interval 

presentase dan kriteria kesukaan, yaitu sebagai berikut : 

Tabel 16. Interval Persentase Uji Hedonik 

No Presentase kriteria kesukaan 

1 

2 

3 

4 

5 

20,00 - 36,00 

36,01 - 52,00 

52,01 - 68,00 

68,01 - 84,00 

84,01 - 100 

Tidak suka 

Kurang suka 

Cukup suka 

Suka 

Sangat suka 
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 BAB IV 

HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

untuk membuktikan apakah hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan 

tujuan penelitian. 

H. Hasil Penelitian 

4. Diskripsi Data Uji Inderawi 

Uji inderawi dilakukan oleh 22 orang panelis agak terlatih untuk 

menilai perbedaan kualitas brownies tepung terigu dengan brownies tepung 

ganyong meliputi aspek tekstur luar, tekstur dalam, warna, rasa dan aroma. 

a. Tekstur Luar 

Tekstur luar dari brownies adalah berpori rata lubang pori kecil. 

Hasil penialian panelis terhadap sampel brownies tepung terigu dengan 

brownies tepung ganyong pada indikator tekstur luar dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 17. Hasil penilaian panelis terhadap indikator tekstur luar 

brownies tepung terigu dengan brownies tepung ganyong 

 

Kriteria  Skor Sampel 716 Sampel 564 

F  % F  % 

Berpori rata lubang pori kecil 5 17 77,27 5 27,72 

Berpori rata lubang pori agak lebar 4 3 13,63 11 50,00 

Berpori rata lubang pori lebar 3 1 4,55 5 27,72 

Tidak berpori rata lubang pori 

rapat 

2 0 0 0 0 

Tidak berpori dan tidak rapat 1 1 4,55 1 4,55 

Rerata 4,55 3,88 

Standar Deviasi 0,96 1,04 

Varian  0,9199 1,0758 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sampel 716 yaitu 

brownies tepung terigu pada indikator tekstur luar sebanyak 77,27% 

panelis menilai berpori rata lubang pori kecil, sebanyak 13,36% panelis 

menilai berpori rata lubang pori agak lebar, sebanyak 4,55% panelis 

menilai berpori rata lubang pori lebar, tidak ada yang menilai tidak 

berpori rata lubang pori rapat, tetapi ada 4,55% panelis menilai tidak 

berpori dan tidak rapat. Rerata skor sampel brownies tepung terigu 4,59.  

Pada sampel 546 yaitu brownies tepung ganyong pada indikator 

tekstur luar sebanyak 27,72% panelis menilai berpori rata lubang pori 

kecil, sebanyak 50,00% panelis menilai berpori rata lubang pori agak 

lebar, sebanyak 27,27% panelis menilai berpori rata lubang pori lebar, 

tidak ada yang menilai tidak berpori rata lubang pori rapat, tetapi ada 

4,55% panelis menilai tidak berpori dan tidak rapat. Rerata skor sampel 

brownies tepung ganyong 3,86. Untuk memperjelas rerata skor masing-

masing sampel brownies pada indikator tekstur luar dapat dilihat pada 

gambar 9 dibawah ini.  
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Gambar 9. Diagram rerata skor sampel brownies pada indikator 

tekstur luar 

b. Tekstur Dalam  

Tekstur dalam pada brownies adalah lembab (moist). Hasil 

penialian panelis terhadap sampel brownies tepung terigu dengan 

brownies tepung ganyong pada indikator tekstur dalam dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 18. Hasil penilaian panelis terhadap indikator tekstur dalam 

brownies tepung terigu dengan brownies tepung ganyong 

 

Kriteria  Skor Sampel 716 Sampel 564 

F  % F  % 

Lembab (moist) 5 10 45,45 10 45,45 

Agak lembab 4 10 45,45 11 50,00 

Kering  3 2 9,10 1 4,55 

Sangat kering 2 0 0 0 0 

Basah  1 0 0 0 0 

Rerata 4,36 4,41 

Standar Deviasi 0,66 0,59 

Varian 0,4329 0,3485 

 

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00

Brownies terigu (716) Brownies ganyong (546)

Rerata sampel brownies pada indikator tekstur luar 

Rerata
3,86 

4,59 
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Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui sampel 716 yaitu 

brownies tepung terigu pada indikator tekstur dalam dinilai lembab oleh 

45,45% panelis, dinilai agak lembab oleh 45,45% panelis, dinilai kering 

oleh 9,10% panelis,  tidak ada panelis yang menilai sangat kering dan 

basah. Rerata skor sampel brownies tepung terigu 4,36.  

Pada sampel 546 yaitu brownies tepung ganyong pada indikator 

tekstur dalam dinilai lembab oleh 45,45% panelis, dinilai agak lembab 

oleh 50,00% panelis, dinilai kering oleh 4,55% panelis,  tidak ada 

panelis yang menilai sangat kering dan basah. Rerata skor brownies 

tepung ganyong 4,41. Untuk memperjelas rerata skor masing-masing 

sampel brownies pada indikator tekstur dalam dapat dilihat pada gambar 

10 dibawah ini.  

 

Gambar 10. Diagram rerata skor sampel brownies pada indikator 

tekstur dalam 

 

0,00
0,50
1,00
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Rerata sampel brownies pada indikator tekstur dalam 

Rerata4,41 4,36 
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c. Warna 

Warna dari brownies adalah coklat kehitaman. Hasil penialian 

panelis terhadap sampel brownies tepung terigu dengan brownies tepung 

ganyong pada indikator tekstur warna dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 19. Hasil penilaian panelis terhadap indikator warna brownies 

tepung terigu dengan brownies tepung ganyong 

 

Kriteria  Skor Sampel 716 Sampel 564 

F  % F  % 

Coklat kehitaman 5 10 45,45 18 81,81 

Coklat tua 4 12 54,55 3 13,64 

Coklat  3 0 0 1 4,55 

Coklat pudar 2 0 0 0 0 

Hitam  1 0 0 0 0 

Rerata 4,45 4,47 

Standar Deviasi 0,51 0,53 

Varian 0.2597 0,2792 

 

Mencermati tabel diatas dapat diketahui sampel 716 yaitu 

brownies tepung terigu pada indikator warna sebanyak 45,45% panelis 

menilai coklat kehitaman, sebanyak 54,55% panelis menilai coklat tua, 

tidak ada panalis yang manilai coklat, coklat pudar dan hitam. Rerata 

skor sampel brownies tepung terigu 4,45.  

Pada sampel 546 yaitu brownies tepung ganyong pada indikator 

warna sebanyak 81,81% panelis menilai coklat kehitaman, sebanyak 

13,64% panelis menilai coklat tua, sebanyak 4,55% panelis menilai 

coklat, tidak ada panelis yang menilai coklat pudar dan hitam. Rerata 

skor sampel brownies tepung ganyong 4,47. Untuk memperjelas rerata 

skor masing-masing sampel brownies pada indikator warna dapat dilihat 

pada gambar 11 dibawah ini.  
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Gambar 11. Diagram rerata skor sampel brownies pada indikator 

warna 

d. Rasa 

Rasa dari brownies adalah manis legit terasa coklatnya. Hasil 

penialian panelis terhadap sampel brownies tepung terigu dengan 

brownies tepung ganyong pada indikator rasa dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 20. Hasil penilaian panelis terhadap indikator rasa brownies 

tepung terigu dengan brownies tepung ganyong 

 

Kriteria  Skor Sampel 716 Sampel 564 

F  % F  % 

Manis legit terasa coklatnya 5 11 50,00 15 68,18 

Manis legit kurang terasa 

coklatnya 

4 9 40,90 5 27,72 

Kurang manis terasa coklatnya  3 2 9,10 2 9,10 

Kurang manis kurang terasa 

coklatnya  

2 0 0 0 0 

Kurang manis tidak teras 

coklatnya 

1 0 0 0 0 

Rerata 4,41 4,41 

Standar Deviasi 0,67 0,67 

Varian 0,4437 0,4437 

 

Terlihat dari tabel diatas dapat diketahui sampel 716 yaitu 

brownies tepung terigu pada indikator rasa sebanyak 50,00% panelis 

menilai manis legit terasa coklatnya, sebanyak 40,90% panelis menilai 

manis legit kurang terasa coklatnya, sebanyak 9,10% panelis menilai 

kurang manis terasa coklatnya, tidak ada panelis yang menilai kurang 

manis kurang terasa coklatnya dan kurang manis tidak teras coklatnya. 

Rerata skor sampel brownies tepung terigu 4,41.  

Pada sampel 546 yaitu brownies tepung ganyong pada indikator 

rasa  sebanyak 68,18% panelis menilai manis legit terasa coklatnya, 

sebanyak 27,72% panelis menilai manis legit kurang terasa coklatnya, 

sebanyak  9,10% panelis menilai kurang manis terasa coklatnya, tidak 

ada panelis yang menilai kurang manis kurang terasa coklatnya dan 

kurang manis tidak teras coklatnya. Rerata skor sampel brownies tepung 
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ganyong 4,59. Untuk memperjelas rerata skor masing-masing sampel 

brownies pada indikator rasa dapat dilihat pada gambar 12 dibawah ini.  

 

Gambar 12. Diagram rerata skor sampel brownies pada indikator 

rasa  

e. Aroma 

Aroma dari brownies adalah harum khas coklat. Hasil penialian 

panelis terhadap sampel brownies tepung terigu dengan brownies tepung 

ganyong pada indikator aroma dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00

Brownies terigu (716) Brownies ganyong (546)

Rerata sampel brownies pada indikator rasa 

Rerata4,41 4,59 



 

 

71 

Tabel 21. Hasil penilaian panelis terhadap indikator aroma brownies 

tepung terigu dengan brownies tepung ganyong 

 

Kriteria  Skor Sampel 716 Sampel 564 

F  % F  % 

Harum khas coklat  5 15 68,18 18 81,81 

Cukup harum khas coklat 4 7 31,82 3 13,64 

Agak berbau coklat 3 0 0 1 4,55 

Kurang berbau coklat 2 0 0 0 0 

Tidak berbau coklat 1 0 0 0 0 

Rerata 4,68 4,32 

Standar Deviasi 0,48 0,57 

Varian 0,2273 0,3225 

 

Pada tabel diatas dapat diketahui sampel 716 yaitu brownies 

tepung terigu pada indikator aroma sebanyak 68,18% panelis menilai  

harum khas coklat, sebanyak 31,82% panelis menilai cukup harum khas 

coklat, tidak ada panelis yang menilai agak berbau coklat, kurang berbau 

coklat dan tidak berbau coklat. Rerata sampel brownies tepung terigu 

4,68.  

Pada sampel 546 yaitu brownies tepung ganyong pada indikator 

aroma sebanyak 81,81% panelis menilai harum khas coklat, sebanyak 

13,64% panelis menilai cukup harum khas coklat, dan sebanyak 4,55% 

panelis menilai agak berbau coklat, tidak ada panelis yang menilai 

kurang berbau coklat dan tidak berbau coklat. Rerata sampel brownies 

tepung ganyong 4,32. Untuk memperjelas rerata skor masing-masing 

sampel brownies pada indikator aroma dapat dilihat pada gambar 13 

dibawah ini.  
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Gambar 13. Diagram rerata skor sampel brownies pada indikator 

aroma 

5. Uji Prasayarat Data Uji Inderawi  

Sebelum menggunakan uji t-test terebih dahulu dilakukan uji 

prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas data hasil uji inderawi. 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah varians dari setiap 

sampel apakah homogen ataukah tidak, sedangkan uji normalitas 

digunakan untuk menguji apakah data setiap sampel berdistribusi normal 

ataukah tidak. 

a. Uji Normalitas Data Hasil Uji Inderawi 

Pengujian normalitas ini untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh dari penelitian ini normal atau tidak, maka akan dilakukan uji 

normalitas yaitu  menggunakan uji liliefors.  

Hasil uji normalitas sampel (716) brownies tepung terigu meliputi 

aspek tekstur luar, tekstur dalam, warna, rasa, dan aroma. Perhitungan 
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selengkapnya dapat dilihat pada lampiran dan ringkasnya disajikan pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 22. Hasil uji normalitas pada sampel 716 brownies tepung terigu 

 

Sampel  Indikator  L0 Ltabel Kriteria 

Brownies 

tepung 

terigu (716) 

Tekstur luar  0,3336 0,1900 Normal 

Tekstur dalam 0,2474 0,1900 Normal 

Warna  0,3422 0,1900 Normal 

Rasa  0,2324 0,1900 Normal 

Aroma  0,2514 0,1900 Normal 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil uji 

normalitas data uji inderawi sampel (716) brownies tepung terigu 

meliputi aspek tekstur luar, tekstur dalam, warna, rasa, dan aroma. 

maupun keseluruhan aspek tampak bahwa harga Lo > Ltabel maka Ho 

diterima dan Ha ditolak, yang berarti data hasil uji inderarwi sampel 

(716) brownies tepung terigu meliputi aspek tekstur luar, tekstur dalam, 

warna, rasa, dan aroma maupun keseluruhan aspek berdistribusi normal. 

Hasil uji normalitas sampel (546) brownies tepung ganyong 

meliputi aspek tekstur luar, tekstur dalam, warna, rasa, dan aroma. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran dan ringkasnya 

disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 23. Hasil uji normalitas pada sampel 546 brownies tepung 

ganyong 

 

Indikator  L0 Ltabel Kriteria 

Tekstur luar  0,2703 0,1900 Normal 

Tekstur dalam 0,3004 0,1900 Normal 

Warna  0,3336 0,1900 Normal 

Rasa  0,2709 0,1900 Normal 

Aroma  0,3487 0,1900 Normal 
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Mencermati tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil uji 

normalitas data uji inderawi sampel (546) brownies tepung ganyong 

pada aspek tekstur luar, tekstur dalam, warna, rasa, dan aroma. tampak 

bahwa harga Lo > Ltabel maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti 

data hasil uji inderarwi sampel (546) brownies tepung ganyong meliputi 

aspek tekstur luar, tekstur dalam, warna, rasa, dan aroma berdistribusi 

normal. 

b. Hasil uji homogenitas data 

Pada uji homogenitas dapat dikatakan homogen atau tidak, 

maka dapat diadakan uji homogenitas dengan uji F. Hasil uji F 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran dan terangkum pada tabel 

berikut. 

Tabel 24. Hasil uji homogenitas data uji inderawi kualitas brownies 

tepung terigu dengan brownies tepung ganyong 

 

Indikator  Fhitung Ftabel Kriteria 

Tekstur luar  1,17 2,08 Homogen 

Tekstur dalam 1,24 2,08 Homogen 

Warna  1,08 2,08 Homogen 

Rasa  1,00 2,08 Homogen 

Aroma  1,42 2,08 Homogen 

 

Dilihat dari tabel diatas menggambarkan bahwa hasil uji 

homogenitas bahwa harga Fhitung < Ftabel yang berarti hasil uji inderawi 

homogen atau data antar kelompok sampelnya mempunyai varian yang 

sama. 
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6. Hasil Uji Beda Kualitas Brownies Tepung Tepung Terigu dan 

Brownies Tepung Ganyong 

Analisis t-test untuk membuktikan kebenaran hipotesa kerja yang 

telah ditentukan yaitu tidak ada perbedaan kualitas brownies tepung terigu 

dengan brownies tepung ganyong ditinjau dari aspek tekstur luar, tekstur 

dalam, warna, rasa, dan aroma. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran. Ringkasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 25. Ringkasan Hasil analisis t-test kualitas brownies tepung terigu 

dengan brownies tepung ganyong 

 

No.  Aspek penilaian  Mean 

716 

Mean 

546 

Thitung Ttabel Kriteria  

1. Tekstur luar 4,59 3,86 3,05 2,08 Ada perbedaan 

2. Tekstur dalam 4,36 4,41 -0,22 2,08 Tdk ada pebedaan 

3. Warna  4,45 4,77 -1,68 2,08 Tdk ada perbedaan 

4. Rasa 4,41 4,59 -0,78 2,08 Tdk ada perbedaan 

5. Aroma  4,68 4,32 2,01 2,08 Tdk ada perbedaan 

Ketarangan = Kode 716 : brownies tepung terigu 

Kode 546 : brownies tepung ganyong 

 

a. Analisa Uji Beda Kualitas Brownies Tepung Terigu dan Brownies 

Tepung Ganyong Pada Aspek Tekstur Luar 

Hasil penilaian perbedaan kualitas brownies tepung ganyong 

dengan brownies tepung terigu pada indikator tekstur luar, setelah 

dilakukan uji inderawi oleh 22 orang panelis agak terlatih 

menunjukkan ada perbedaan yang signifikan, ini dapat dilihat dari 

hasil perhitungan t-test diperoleh hasil pada tabel berikut ini. 
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Tabel 26. Hasil analisis perbedaan kualitas brownies tepung terigu 

dengan brownies tepung ganyong indikator tekstur luar 

 

Aspek 

penilaian  

Mean 

716 

Mean 

546 

Thitung Ttabel Kriteria  

Tekstur luar 4,59 3,86 3,05 2,08 Ada perbedaan 

 

Dilihat dari tabel dapat diketahui Thitung = 3,05 dan  Ttabel = 

2,08, maka Thitung > Ttabel Ha ditolak dan Ho diterima, yang berbunyi 

bahwa ada perbedaan yang signifikan dari kedua sampel brownies 

dilihat dari indikator tekstur luar.  

Rerata skor pada indikator tekstur luar sampel 716 brownies 

tepung terigu rerata skor sebesar 4,59 Sedangkan pada sampel 546 

rerata skor sebesar 3,86 maka dapat diartikan kedua sampel brownies 

memiliki perbedaan pada indikator tekstur luar sampel (716) brownies 

tepung terigu hasilnya lebih baik dari pada  sampel (546) brownies 

tepung ganyong. 

b. Analisa Uji Beda Kualitas Brownies Tepung Terigu dan Brownies 

Tepung Ganyong Pada Aspek Tekstur Dalam 

Hasil penilaian perbedaan kualitas brownies tepung ganyong 

dengan brownies tepung terigu pada indikator tekstur dalam, setelah 

dilakukan uji inderawi oleh 22 orang panelis agak terlatih 

menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan, ini dapat dilihat 

dari hasil perhitungan t-test diperoleh hasil pada tabel berikut ini. 
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Tabel 27. Hasil analisis pebedaan kualitas brownies tepung terigu 

dengan brownies tepung ganyong indikator tekstur dalam 

 

Aspek 

penilaian  

Mean 

716 

Mean 

546 

Thitung Ttabel Kriteria  

Tekstur dalam 4,36 4,41 -0,22 2,08 Tidak ada perbedaan 

 

Mencermati tabel diatas dapat diketahui Thitung = -0,22 dan  

Ttabel = 2,08, maka Thitung < Ttabel Ha diterima dan Ho ditolak, yang 

berbunyi bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dari kedua 

sampel brownies dilihat dari indikator tekstur dalam.  

c. Analisis Perbedaan Kualitas Brownies Tepung Terigu dan Brownies 

Tepung Ganyong Pada Aspek Warna 

Hasil penilaian perbedaan kualitas brownies tepung ganyong 

dengan brownies tepung terigu pada indikator warna, setelah dilakukan 

uji inderawi oleh 22 orang panelis agak terlatih menunjukkan tidak ada 

perbedaan yang signifikan, ini dapat dilihat dari hasil perhitungan t-test 

diperoleh hasil pada tabel berikut ini. 

Tabel 28. Hasil analisis perbedaan kualitas brownies tepung terigu 

dengan brownies tepung ganyong indikator warna 

 

Aspek 

penilaian  

Mean 

716 

Mean 

546 

Thitung Ttabel Kriteria  

Tekstur dalam 4,45 4,77 -1,68 2,08 Tidak ada perbedaan 

 

Terlihat dari tabel diatas dapat diketahui Thitung = -1,68 dan  

Ttabel = 2,08, maka Thitung < Ttabel Ha diterima dan Ho ditolak, yang 

berbunyi bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dari kedua 

sampel brownies dilihat dari indikator warna.  
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d. Analisis Perbedaan Kualitas Brownies Tepung Terigu dan Brownies 

Tepung Ganyong Pada Aspek Rasa 

Hasil penilaian perbedaan kualitas brownies tepung ganyong 

dengan brownies tepung terigu pada indikator rasa, setelah dilakukan 

uji inderawi oleh 22 orang panelis agak terlatih menunjukkan tidak ada 

perbedaan yang signifikan, ini dapat dilihat dari hasil perhitungan t-test 

diperoleh hasil pada tabel berikut ini. 

Tabel 29. Hasil analisis perbedaan kualitas brownies tepung terigu 

dengan brownies tepung ganyong indikator rasa 

 

Aspek 

penilaian  

Mean 

716 

Mean 

546 

Thitung Ttabel Kriteria  

Tekstur dalam 4,41 4,59 -0,78 2,08 Tidak ada perbedaan 

 

Ditinjau dari tabel dapat diketahui Thitung = -0,78 dan  Ttabel = 

2,08, maka Thitung < Ttabel Ha diterima dan Ho ditolak, yang berbunyi 

bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dari kedua sampel 

brownies dilihat dari indikator rasa.  

e. Analisis Perbedaan Kualitas Brownies Tepung Terigu dan Brownies 

Tepung Ganyong Pada Aspek Aroma 

Hasil penilaian perbedaan kualitas brownies tepung ganyong 

dengan brownies tepung terigu pada indikator aroma, setelah 

dilakukan uji inderawi oleh 22 orang panelis agak terlatih 

menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan, ini dapat dilihat 

dari hasil perhitungan t-test diperoleh hasil pada tabel berikut ini. 
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Tabel 30. Hasil analisis t-test kualitas brownies tepung terigu dengan 

brownies tepung ganyong indikator aroma 

 

Aspek 

penilaian  

Mean 

716 

Mean 

546 

Thitung Ttabel Kriteria  

Tekstur dalam 4,68 4,32 2,01 2,08 Tidak ada perbedaan 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui Thitung = 2,01 dan  

Ttabel = 2,08, maka Thitung < Ttabel Ha diterima dan Ho ditolak, yang 

berbunyi bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dari kedua 

sampel brownies dilihat dari indikator aroma.  

7. Hasil Uji Kesukaan 

Uji kesukaan masyarakat terhadap brownies tepung terigu dan 

brownies tepung ganyong menggunakan 80 panelis yang terdiri dari 20 

orang remaja putra (kisaran usia 10-18 tahun), 20 orang remaja putri 

(kisaran usia 10-18 tahun), 20 orang dewasa putra (kisaran usia 20-28 

tahun), dan 20 orang dewasa putri (kisaran usia 20-28 tahun) dengan aspek 

yang dinilai adalah aspek tekstur, warna, rasa, dan aroma. Hasil uji 

kesukaan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran dan terangkum pada 

tabel 31. 
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Tabel 31. Ringkasan Hasil Uji Kesukaan Masyarakat Terhadap Brownies 

Tepung Terigu dan Brownies Tepung Ganyong 

 

Golongan 

masyarakat 

Brownies tepung terigu (716) Brownies tepung ganyong (546) 

Tekstur  Warna  Rasa  Aroma  Tekstur  Warna  Rasa  Aroma  

Remaja 

putra  

86 74 86 84 90 79 83 87 

Remaja 

putri 

70 69 79 66 72 73 77 79 

Dewasa 

putra  

84 83 90 82 78 83 87 79 

Dewasa 

putri 

86 85 88 88 74 77 75 75 

Jumlah 

total  

326 311 343 320 314 312 322 320 

Persentase  81,5 77,75 85,75 80 78,5 78 80,5 80 

Kriteria  S S SS S S S S S 

 

Kriteria pada tabel 31 dikaitkan dengan tabel 16 yang menyatakan 

interval presentase kesukaan. Pada tabel 31 tersebut  memperlihatkan 

bahwa tingkat kesukaan masyarakat terhadap brownies tepung terigu 

sampel 716 dan brownies tepung ganyong sampel 546. 

 Tekstur brownies tepung terigu golongan remaja putri 

presentasenya berada diantara persentase kriteria suka, sedangkan golongan 

dewasa putra, remaja putra, dan dewasa putri presentasenya berada diantara 

persentase kriteria sangat suka. Dari penilaian seluruh panelis tekstur 

brownies tepung terigu presentasenya berada diantara persentase kriteria 

suka. 

Warna brownies tepung terigu golongan remaja putri, remaja putra, 

dan dewasa putra presentasenya berada diantara persentase kriteria suka, 

sedangkan golongan dewasa putri presentasenya berada diantara persentase 

kriteria sangat suka. Dari penilaian seluruh panelis warna brownies tepung 

terigu presentasenya berada diantara persentase kriteria suka. 
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Rasa brownies tepung terigu golongan remaja putri presentasenya 

berada diantara persentase kriteria suka, sedangkan golongan remaja putra, 

dewasa putri, dan dewasa putra presentasenya berada diantara persentase 

kriteria sangat suka. Dari penilaian seluruh panelis rasa brownies tepung 

terigu presentasenya berada diantara persentase kriteria sangat suka. 

Aroma brownies tepung terigu golongan remaja putri  presentasenya 

berada diantara persentase kriteria cukup suka, golongan dewasa putra 

presentasenya berada diantara persentase kriteria suka, sedangkan golongan 

remaja putra dan dewasa putri presentasenya berada diantara persentase 

kriteria sangat suka.  

Dilihat dari persentase brownies tepung terigu dan brownies tepung 

ganyong bila dibandingkan pada aspek tekstur, warna dan aroma kedua 

brownies disukai masyarakat. Sedangkan pada aspek rasa brownies tepung 

terigu hasilnya lebih disukai masyarakat dibanding brownies tepung 

ganyong  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik radar dibawah ini. 
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Gambar 14. Radar uji kesukaan masyarakat terhadap sampel 

brownies tepung terigu dan tepung ganyong. 

8. Hasil Uji Kandungan Kimia Brownies Tepung Ganyong dan Brownies 

Tepung Terigu 

Sampel brownies diuji kandungan kimia untuk mengetahui 

kandungan karbohidrat dan serat kasar, adapun pengujiannya dilakukan di 

Laboratorium Fakultas Teknologi Pertanian Program Studi Teknologi 

Pangan Unika Soegijapranata dan hasilnya sebagaimana disajikan pada 

tabel berikut ini. 
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Tabel 32. Hasil Uji Kandungan Gizi Brownies Tepung Terigu dan 

Brownies Tepung ganyong 

 

Kandungan gizi Brownies tepung terigu 

(716) 

Brownies tepung 

ganyong (546) 

Karbohidrat  47,85 % 47,90 % 

Serat kasar 3,46 % 6,20 % 

Air  14,95 % 15,71 % 

Lemak  30,42 % 29,11 % 

Abu  2,03 % 2,40 % 

Protein  4,74 % 4,89 % 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan karbohidrat pada 

brownies tepung ganyong dan brownies tepung terigu hasil uji kimia kedua 

sampel bila dibandingkan menunjukkan hasil yang hampir sama hanya 

terpaut 0,5%. Pada kandungan serat brownies tepung ganyong lebih tinggi 

bila dibanding brownies tepung terigu selisihnya 2,74%.  

Selain diuji kandungan karbohidrat dan serat juga diuji kandungan 

air, lemak, abu, dan protein. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

kandungan air pada brownies tepung ganyong dan brownies tepung terigu 

hasil hampir sama selisihnya 0,76%. Kandungan lemak pada brownies 

tepung ganyong dan brownies tepung terigu bila dibandingkan hasilnya 

lebih tinggi brownies tepung terigu selisihnya 1,31%. Kandungan abu pada 

brownies tepung ganyong dan brownies tepung terigu bila dibandingkan 

hasinya hampir sama hanya terpaut 0,37%. Kandungan protein pada 

brownies tepung ganyong dan brownies tepung terigu bila dibandingkan 

hasilnyapun hampir sama hanya selisih 0,15%.  
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I. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pembahasan hasil penelitian meliputi uji inderawi perbedaan kualitas 

brownies tepung terigu dengan brownies tepung ganyong, pembahasan hasil 

uji kesukaan, dan pembahasan hasil uji kandungan kimia.  

1. Pembahasan Tentang Kualitas Brownies Tepung Terigu Dengan 

Brownies Tepung Ganyong 

a. Kualitas tekstur luar brownies 

Tekstur luar brownies yang ideal adalah berpori rata lubang pori 

kecil. Dari hasil pengujian kedua sampel brownies yang diambil 

memiliki perbedaan yang signifikan. Dilihat dari rerata skornya sampel 

(716) brownies tepung terigu lebih baik dari pada sampel (546) brownies 

tepung ganyong karena memiliki rerata yang lebih besar.  

Adanya perbedaan yang signifikan antara kedua brownies 

disebabkan karena perbedaan bahan tepung yang digunakan yaitu tepung 

terigu dan tepung ganyong. Dalam adonan tepung berfungsi sebagai 

pembentuk struktur dan tekstur brownies, pengikat bahan-bahan lain dan 

mendistribusikannya secara merata, serta berperan dalam membentuk 

cita rasa (Astawan, 2009:51). Kedua tepung tersebut memiliki 

kandungan kimiawi yang berbeda ditinjau dari  (Daftar Komposisi 

Bahan Makanan: 2005) Tepung terigu memiliki kandungan gluten 8,9 % 

sedangkan tepung ganyong tidak mengandung gluten.  

Kandungan gluten yang berbeda menyebabkan terjadinya 

perbedaan brownies ditinjau dari tekstur luarnya yaitu tekstur pori yang 
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berbeda pada brownies tepung terigu tekstur luarnya berpori rata lubang 

pori kecil sedangkan brownies tepung ganyong berpori rata lubang pori 

agak lebar. Meskipun pada dasarnya pembuatan brownies tidak 

membutuhkan pengembangan dari gluten (Astawan, 2009:51). 

b. Kualitas tekstur dalam brownies 

Tekstur dalam brownies yang baik adalah lembab atau moist. 

Dari hasil pengujian kedua sampel brownies yang diambil tidak ada 

perbedaan signifikan. Tidak adanya perbedaan yang signifikan antara 

kedua brownies disebabkan karena jumlah kandungan air yang terdapat 

pada tepung terigu 12 gram dan pada tepung ganyong 14 gram (Daftar 

Komposisi Bahan Makanan: 2005).  

Jumlah air kedua tepung apabila dibandingkan tidak jauh berbeda 

atau hampir sama, disamping itu formula (telur dan margarine)  yang 

dipergunakan pada pembuatan kedua brownies sama kecuali bahan 

tepung yang berbeda. Penggunaan tepung ganyong mengganti tepung 

terigu pada indikator tekstur dalam brownies hasilnya tidak ada 

perbedaan. Kedua brownies dilihat dari rerata hasilnya brownies tepung 

terigu dan brownies tepung ganyong memiliki tekstur dalam yang 

lembab (moist).  

c. Kualitas warna brownies 

Warna brownies yang baik  yaitu berwarna coklat kehitaman. 

Dari hasil pengujian kedua sampel brownies yang diambil tidak ada 

perbedaan signifikan. Tidak adanya perbedaan yang signifikan antara 
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kedua brownies disebabkan karena warna pada brownies dipengaruhi 

oleh penggunaan bahan coklat blok dan coklat bubuk.  

Formula bahan (coklat blok dan coklat bubuk) yang 

dipergunakan jumlahnya sama antara brownies tepung terigu dengan 

brownies tepung ganyong sehingga pada pembuatan brownies 

penggunaan tepung ganyong mengganti tepung terigu pada indikator 

warna brownies hasilnya tidak ada perbedaan. Kedua brownies dilihat 

dari rerata hasilnya brownies tepung terigu dan brownies tepung 

ganyong memiliki warna yang sama yaitu berwarna coklat kehitaman. 

d. Kualitas rasa brownies 

Rasa brownies yang baik yaitu manis legit terasa coklatnya. Dari 

hasil pengujian kedua sampel brownies yang diambil tidak ada 

perbedaan signifikan. Tidak adanya perbedaan yang signifikan antara 

kedua brownies disebabkan karena rasa pada brownies dipengaruhi oleh 

jumlah penggunaan gula, coklat blok dan coklat bubuk. 

Formula bahan (gula, coklat blok, dan coklat bubuk) yang 

dipergunakan pada pembuatan kedua brownies jumlahnya sama kecuali 

bahan tepung yang berbeda, selain itu tepung ganyong tidak mempunyai 

ciri khas rasa khusus sehingga pada pembuatan brownies penggunaan 

tepung ganyong mengganti tepung terigu pada indikator rasa brownies 

hasilnya tidak ada perbedaan. Kedua brownies dilihat dari rerata 

hasilnya brownies tepung terigu dan brownies tepung ganyong memiliki 

rasa manis legit terasa coklatnya. 
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e. Kualitas aroma brownies 

Aroma brownies yang baik yaitu beraroma harum khas coklat. 

Dari hasil pengujian kedua sampel brownies yang diambil tidak ada 

perbedaan signifikan. Tidak adanya perbedaan yang signifikan antara 

kedua brownies disebabkan karena aroma pada brownies dipengaruhi 

oleh penggunaan bahan coklat blok dan coklat bubuk. Bahan coklat blok 

dan coklat bubuk pada kedua brownies jumlah bahan yang digunakan 

jumlahnya sama antara brownies tepung terigu dengan brownies tepung 

ganyong selain itu tepung ganyong tidak mempunyai ciri khas aroma 

khusus sehingga pada pembuatan brownies penggunaan tepung ganyong 

mengganti tepung terigu pada indikator aroma brownies hasilnya tidak 

ada perbedaan. Kedua brownies dilihat dari rerata hasilnya brownies 

tepung terigu dan brownies tepung ganyong termasuk dalam kriteria 

beraroma harum khas coklat. 

2. Pembahasan Hasil Uji Kesukaan  

Pada analisis uji kesukaan menggunakan 80 panelis tidak terlatih 

yang terdiri dari 20 orang remaja putra, 20 orang remaja putri, 20 orang 

dewasa putra, dan 20 orang dewasa putri dari aspek yang dinilai adalah 

aspek tekstur, warna, rasa, dan aroma. Hasil analisis uji kesukaan brownies 

tepung terigu dan brownies tepung ganyong kedua sampel secara 

keseluruhan disukai oleh masyarakat.  

Dilihat dari persentase brownies tepung terigu dan brownies tepung 

ganyong bila dibandingkan pada aspek tekstur, warna dan aroma kedua 
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brownies disukai masyarakat. Sedangkan pada aspek rasa brownies tepung 

terigu hasilnya lebih disukai dari pada brownies tepung ganyong.  

Hasil antara uji inderawi dengan uji kesukaan pada aspek rasa 

terjadi ketidak selarasan karena pada uji inderawi diketahui bahwa kedua 

sampel brownies memiliki rasa yang tidak berbeda yaitu manis legit terasa 

coklatnya. Perbedaan hasil tersebut dapat disebabkan karena panelis tidak 

terlatih kurang memahami antara indikator rasa dan tekstur pada brownies. 

3. Pembahasan Hasil Uji Kimia 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan karbohidrat pada 

brownies tepung ganyong sebesar 47,90% dan brownies tepung terigu 

sebesar 47,85%. Hasil uji kimia kedua sampel bila dibandingkan 

menunjukkan hasil yang hampir sama. Pada kandungan serat brownies 

tepung ganyong sebesar 6,20% lebih tinggi bila dibanding brownies 

tepung terigu sebesar 3,46% disebabkan karena perbedaan bahan dasar 

tepung yang digunakan. Tepung ganyong mengandung serat sebanyak  

2,20 gram sedangkan tepung terigu tidak mengandung serat.  

Brownies tepung ganyong memiliki keunggulan kandungan serat bila 

dibandingkan dengan brownies tepung terigu. Adapun manfaat serat yang 

terdapat pada makan adalah menjaga kesehatan usus, menurunkan 

kolesterol, mencegah diabetes, mencegah serangan jantung dan 

memperpanjang usia. (http://palingseru.com-manfaat-serat-bagi-tubuh-

manusia). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

simpulan dan saran sebagai berikut.  

A. Simpulan 

Simpulan yang dapat diuraikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tidak ada perbedaan yang nyata pada kualitas brownies tepung terigu dengan 

brownies tepung ganyong. 

2. Berdasarkan hasil penilaian uji kesukaan terhadap brownies tepung ganyong 

oleh masyarakat diperoleh hasil “suka” 

3. Brownies tepung terigu kadar karbohidratnya 47,85 % dan kadar serat kasar 

3,46 % sedangkan brownies tepung ganyong kadar karbohidratnya 47,90 % 

dan kadar serat kasar 6,20 %. 

B. Saran  

Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu: 

1. Perlu adanya Sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan tepung 

ganyong sebagai bahan dalam pembuatan brownies karena warna, rasa, aroma 

dan tekstur dapat diterima oleh masyarakat. 

2. Perlu adanya penelitian lanjutan untuk meningkatkan kualitas brownies tepung 

ganyong karena memiliki nilai gizi yaitu mengandung serat 6,20 %. 
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Lampiran 1.  

 

PEDOMAN WAWANCARA SELEKSI PANELIS 

Nama/NIM   : 

Tanggal seleksi  : 

Petunjuk   :     No.HP: 

Di hadapan saudara disajikan sebuah kuesioner, saudara diminta 

untuk menjawab pertanyaan yang diajukan berdasarkan pengetahuan 

saudara dan keadaan saudara  yang sebenarnya untuk seleksi menjadi 

panelis. Saudara diminta memberi tanda cek (x) pada butir alternatif  

jawaban yang sesuai. Atas kesediaan dan bantuannya peneliti ucapkan 

terimakasih. 

Pertanyaan : 

1. Apakah saudara bersedia menjadi calon panelis ? 

a. Ya, bersedia 

b. Tidak bersedia 

2. Apakah anda bisa meluangkan waktu menjadi panelis ? 

a. Ya 

b. Tidak 

3. Apakah saudara saat ini dalam keadaan sehat ? 

a. Ya 

b. Tidak 

4. Apakah saudara menderita gangguan kesehatan mata (seperti sakit 

mata) dalam satu bulan terakhir ? 

a. Ya 

b. Tidak 

5. Apakah saudara menderita gangguan penglihatan (buta warna) dalam 

satu bulan terakhir ? 

a. Ya 

b. Tidak 

6. Apakah saudara menderita gangguan kesehatan mulut (seperti 

saariawan dan sakit gigi) dalam satu bulan terakhir ? 

a. Ya 

b. Tidak 

7. Apakah saudara menderita gangguan kesehatan hidung (flu, pilek) dalam 

satu bulan terakhir ? 

a. Ya 

b. Tidak 

8. Apakah saudara seorang perokok ? 

a. Ya 

b. Tidak 

9. Apakah saudara dapat membedakan struktur brownies malalui perabaan 

(tangan) ? 

a. Ya 

b. Tidak 

10. Apakah saudara tahu tentang brownies ? 
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a. Ya 

b. Tidak 

11. Apakah saudara tahu bagaimana tekstur luar brownies yang baik? 

a. Ya tahu, berpori rata lubang pori kecil 

b. Tidak tahu 

12. Apakah saudara tahu bagaimana tekstur dalam brownies yang baik? 

a. Ya tahu, lembab (moist) 

b. Tidak tahu 

13. Apakah saudara tahu bagaimana warna brownies yang baik? 

a. Ya tahu, coklat kehitaman 

b. Tidak tahu 

14. Apakah saudara tahu bagaimana rasa brownies yang baik? 

a. Ya tahu, manis khas brownies 

b. Tidak tahu 

15. Apakah saudara tahu bagaimana aroma brownies yang baik? 

a. Ya tahu, harum khas brownies 

b. Tidak tahu 

 

 

Peneliti, 

 

Ali fathullah 

5401407056 
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Lampiran 2. 

 

HASIL SELEKSI CALON PANELIS TAHAP WAWANCARA 

TABULASI HASIL SELEKSI CALON PANELIS TAHAP WAWANCARA 

 

No 

Calon Panelis 

Butir Soal ∑ % Keteranga

an 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

14 1

5 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 100 % Diterima 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 100 % Diterima 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 100 % Diterima 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 100 % Diterima 

5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 100 % Diterima 

6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 100 % Diterima 

7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 100% Diterima 

8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 100 % Diterima 

9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 100 % Diterima 

10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 100 % Diterima 

11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 100 % Diterima 

12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 100 % Diterima 

13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 100 % Diterima 

14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 100 % Diterima 

15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 100 % Diterima 

16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 100 % Diterima 

17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 100 % Diterima 

18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 100 % Diterima 

19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 100 % Diterima 

20 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 96,6% Diterima 

21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 100 % Diterima 

22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 100 % Diterima 

23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 100 % Diterima 

24 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 28 93,3 % Diterima 

25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 100 % Diterima 

26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 100 % Diterima 

27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 100 % Diterima 

28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 100 % Diterima 

29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 100 % Diterima 

30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 100 % Diterima 

 

Keterangan : 
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- Calon panelis dinyatakan diterima jika presentasenya lebih besar atau 

sama dengan 75% 

- Calon panelis dinyatakan ditolak jika presentasenya lebih kecil dari 75% 
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Lampiran 3 

FORMULIR PENYARINGAN  

Nama/No Hp  : 

NIM   : 

Tanggal Penilaian : 

Sampel : Brownies  

 Di hadapan saudara disajikan tiga buah sampel brownies. Saudara 

diminta untuk memberikan penilaian terhadap tekstur brownies, dengan 

memberi tanda cek (√ ) pada kolom yang tersedia. Berilah nilai 5 untuk 

tekstur brownies yang paling baik (lembab), nilai 4 untuk tekstur brownies 

yang baik kedua (agak moist) , nilai 3 untuk tekstur brownies cukup baik 

(kering), nilai 2 untuk tekstur brownies yang kurang baik (sangat kering), 

nilai 1 untuk tekstur brownies yang tidak baik (basah). 

Sebelum dan sesudah mencicipi sampel saudara diminta untuk 

meminum air putih terlebih dahulu dan selanjutnya memberikan penilaian. 

Pernyataan yang sebenar-benarnya dari saudara pribadi akan sangat 

membantu peneliti. 

  

Kriteria 

Tekstur 

Skor Nomer Kode Sampel 

470 603 581 

Lembab (moist) 5    

Agak lembab 4    

Kering  3    

Sangat kering 2    

Basah  1    

Atas kerjasama saudara, peneliti mengucapkan terima kasih.   

        Peneliti 

 

 

       Ali Fathullah 

       5401407056 
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Lampiran 5 

FORMULIR PELATIHAN  

Nama/No Hp  : 

NIM   : 

Tanggal Penilaian : 

Sampel : Brownies  

 

 Di hadapan saudara disajikan tiga buah sampel brownies. Saudara 

diminta untuk memberikan penilaian terhadap tekstur brownies, dengan 

memberi tanda cek (√ ) pada kolom yang tersedia. Berilah nilai 5 untuk 

tekstur brownies yang paling baik (lembab), nilai 4 untuk tekstur brownies 

yang baik kedua (agak moist) , nilai 3 untuk tekstur brownies cukup baik 

(kering), nilai 2 untuk tekstur brownies yang kurang baik (sangat kering), 

nilai 1 untuk tekstur brownies yang tidak baik (basah). 

Sebelum dan sesudah mencicipi sampel saudara diminta untuk 

meminum air putih terlebih dahulu dan selanjutnya memberikan penilaian. 

Pernyataan yang sebenar-benarnya dari saudara pribadi akan sangat 

membantu peneliti. 

 Kriteria 

Tekstur 

Skor Nomer Kode Sampel 

470 603 581 

Lembab (moist) 5    

Agak lembab 4    

Kering  3    

Sangat kering 2    

Basah  1    

Atas kerjasama saudara, peneliti mengucapkan terima kasih.   

        Peneliti 

 

 

       Ali Fathullah 

       540140 
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Lampiran 7 

FORMULIR PENGUJIAN INDERAWI 

 

Nama/No Hp  : 

NIM   : 

Tanggal Penilaian : 

Sampel : Brownies tepung ganyong dan brownies tepung 

terigu 

 

 

 Di hadapan saudara disajikan 2 sampel brownies dengan kode 716 

dan 546. Saudara diminta menilai berdasarkan Kriteria aspek rasa, aroma, 

warna dan tekstur dengan memberi tanda cek (√ ) pada kolom yang 

tersedia. Setiap tanda cek (√ ) akan memberikan penilaian terhadap setiap 

sampel. Sebelum dan sesudah mencicipi sample, saudara diminta untuk 

meminum air putih terlebih dahulu dan selanjutnya memberikan penilaian. 

Pernyataan yang sebenar-benarnya dari saudara pribadi akan sangat 

membantu peneliti. 

  

Atas kerjasama saudara, peneliti mengucapkan terima kasih.   

 

 

 

        Peneliti 

 

 

       Ali Fathullah 

       5401407056 
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Lembar Penilaian 

No.  Aspek 

penilaian 

Kriteria Skor Sampel 

716 546 

1 Tekstur  

Bagian 

luar 

a. Berpori rata, lubang pori kecil 

b. Berpori rata, lubang pori agak 

lebar 

c. Berpori rata, lubang pori lebar 

d. Tidak berpori rata, lubang pori 

rapat 

e. Tidak berpori dan tidak rata 

5 

4 

3 

2 

1 

  

2 Tekstur 

bagian 

dalam 

a. Lembab (maise) 

b. Agak lembab 

c. Kering 

d. Sangat kering 

e. Basah  

5 

4 

3 

2 

1 

  

3 Warna  a. Coklat kehitaman 

b. Coklat tua 

c. Coklat 

d. Coklat pudar 

e. Hitam  

5 

4 

3 

2 

1 

  

4 Rasa  a. Manis legit, terasa coklatnya  

b. Manis legit, kurang terasa 

coklatnya  

c. Kurang manis, teras coklatnya 

d. Kurang manis, kurang teras 

coklatnya  

e. Kurang manis, tidak terasa 

coklatnya 

5 

4 

3 

2 

1 

  

5 Aroma  a. Harum khas coklat 

b. Cukup harum khas coklat 

c. Agak berbau  coklat 

5 

4 

3 

2 

1 
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d. Kurang berbau  coklat 

e. Tidak berbau coklat 

 

 

 

 

 

 


