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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Brownies merupakan kue bertekstur lembut dan padat, berwarna cokelat 

kehitaman dan memiliki rasa khas cokelat (Suhardjito, 2006). Olahan makanan 

yang satu ini banyak digemari oleh masyarakat, baik dari kalangan anak-anak, 

remaja, maupun orang tua dikarenakan dominan rasa cokelatnya yang lezat dan 

teksturnya yang lembut. Brownies merupakan olahan kue yang berbahan dasar 

tepung terigu. Tepung terigu merupakan tepung atau bubuk yang berasal dari biji 

gandum. Keunggulan dari tepung terigu dibandingkan dengan tepung yang lain 

yaitu kemampuannya untuk membentuk gluten pada saat diberi air. 

Menurut BPS (2010) selama ini Indonesia merupakan Negara pengimpor 

gandum terbesar keempat di duniadengan volume impor mencapai 554 ribu ton 

pada tahun 2008. Jika keadaan ini dibiarkan, ketergantungan pangan dari luar 

negeri dapat meningkatkan pengeluaran devisa negara. Selain itu, menyebabkan 

beberapa industri makanan berbasis terigu mengalami ketergantungan terhadap 

tepung terigu. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk mengurangi 

ketergantungan terhadap penggunaan tepungterigu yaitu dengan mengalihkan 

penggunaan tepung teriguke non terigu (Fatkurahman, 2012). 

Upaya diversifikasi pangan dapat dilakukan dengan mengganti atau 

memodifikasi pangan yang berbahan dasar tepung terigu dengan pangan lokal 

yang ada di Indonesia. Produk olahan pangan yang sekiranya dapat dijadikan 

sebagai alternative pangan adalah brownies (Haryanto, 2004). Salah satunya 

yaitu dalam pembuatan brownies kukus dengan substitusi tepung beras hitam. 

Berdasarkan warna beras, di Indonesia dikenal beberapa jenis beras 

seperti beras putih, beras hitam, beras ketan, dan beras merah (Shantika, A., dan 

Rozakurniati., 2010). Dari sisi khasiat dan gizi ternyata pigmen beras yang 
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berwarna hitam mempunyai khasiat paling baik dibanding beras berwarna 

lainnya. Menurut penelitian beras hitam mempunyai khasiat penyembuhan 

berbagai penyakit. Beras hitam di Cina sekarang berfungsi sebagai obat dan 

bahan pangan. Kadar vitamin, mikroelemen dan asam amino dari beras hitam 

semuanya lebih tinggi daripada beras biasa. Riset menunjukkan, warna beras 

semakin gelap, pigmen anti penuaan di lapisan luar beras semakin menonjol 

(Suryono, 2008). 

Beras hitam mengandung antioksidan kuat yaitu 46,20% untuk melawan 

radikal bebas dan mengurangi kerusakan sel akibat paparan sinar UV. 

Kandungan zat kalium dan magnesium dalam beras hitam juga bermanfaat bagi 

pengontrolan tekanan darah dan mengurangi resiko terserang penyakit pembuluh 

darah otak dan jantung. Beras hitam juga bermanfaat untuk meningkatkan 

ketahanan tubuh, memperbaiki kerusakan sel hati, mencegah gangguan fungsi 

ginjal, mencegah tumor atau kanker, memperlambat penuaan, dan mencegah 

anemia (Winarsi, 2007). 

Berdasarkan Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) yang 

dikeluarkan oleh Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) beras hitam kaliumnya 

lebih tinggi sebanyak 105 mg dibandingkan beras merah yang hanya 85 mg 

(pada 100 gram bahan makanan). Selain itu, hasil analisis Laboratorium Pangan 

dan Gizi Pusat Antar Universitas (PAU) Universitas Gadjah Mada menunjukkan 

kadar protein beras hitam 7,88%, lebih tinggi dari pada beras putih yang 

memiliki kadar protein sebesar 6,8%. Namun, kandungan karbohidratnya hanya 

74,81%, sedikit lebih kecil dibandingkan beras putih yang 78,9%. 

Brownies kukus yang dibuat dengan tepung terigu kalori yang dihasilkan 

tinggi yaitu 434kkal (per 100 gram brownies) dan kurang kandungan antioksidan. 

Sehingga pembuatan brownies menggunakan substitusi tepung beras hitam 

sebagai bahanu tamanya, untuk memperoleh brownies dengan kalori yang cukup 

dan kandunganan tioksidan yang tinggi. 
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Kandungan protein yang rendah pada beras hitam akan berpengaruh pada 

kualitas oganoleptik brownies kukus yang dihasilkan. Oleh karena itu pada 

penelitian ini akan dilaksanankan penelitian dengan judul “KUALITAS 

ORGANOLEPTIK BROWNIES KUKUS DARI TEPUNG BERAS HITAM” 

untuk mengetahui kualitas brownies kukus dengan substitusi tepung beras hitam 

sebagai bahan utamanya dengan prosentase 0%, 40%, dan 80% ditinjau dari 

aspek organoleptiknya meliputi tekstur, warna, aroma, dan rasa. 

 

B. PEMBATASAN MASALAH 

Untuk mempermudah dalam penelitian dan mencegah terjadinya 

perluasan masalah serta mempermudah dalam memahami masalah, maka perlu 

adanya pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian 

Subyek penelitian ini adalah tepung beras hitam, tepung terigu dan cokelat 

bubuk, telur ayam, margarin, baking powder, garam dan minyak goreng. 

2. Obyek penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah brownies kukus dengan bahan utama 

tepung beras hitam. 

3. Parameter 

Parameter yang diuji kualitas organoleptik dari brownies tepung beras hitam 

yang meliputi tekstur, warna, aroma, dan rasa. 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana kualitas organoleptik brownies kukus dari tepung 

beras hitam meliputi tekstur, warna, aroma, dan rasa? 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui kualitas organoleptik brownies kukus dari tepung beras hitam 

meliputi tekstur, warna, aroma, dan rasa. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian 

selanjutnya bahwa tepung beras hitam dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

utama pembuatan brownies kukus. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Menambah pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tentang 

keanekaragaman pangan melalui pengolahan brownies kukus dengan bahan 

utama tepung beras hitam. 

b. Bagi Peneliti 

Dapat memperoleh wawasan, pengetahuan serta pengalaman 

langsung bagaimana cara membuat brownies kukus dengan bahan utama 

tepung beras hitam. 

 

 


