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ABSTRACT 
 

PROXIMATE COMPOSITION THE LEVEL OF HARD AND ACCEPTABILITY 
BROWNIES MADE BY THE DIFFERENT KIND OF EGG 

Background : The heeded of food is increase suitable to the increasing the 
number of inhabitant. The one of food that producted suitable to the quality and 
quantity is brownies. In making of brownies, the kind of egg is very important to 
determine structure, softer and stringer of brownies. 

Purpose : To know proximate composition the level of hard and acceptability 
brownies made by the different kind of egg 

Methods : This research is experimental research that using brownies as an 
object and using different kind of egg ( chicken egg, duck egg and quail egg). The 
research is done at food laboratory of UMS and at laboratory engineer food of UGM. 
Methode of analyzing using statistical one way ANOVA test and followed DMRT 
(Duncan Multiple Range Test). 

Results : Quail egg brownies has the highest content of water (29,9%), duck 
egg brownies has the highest content of food powder (2,20%) and the highest content 
of fat (25,55%), chicken egg brownies has the highest content of protein (8,78%), the 
highest content of carbohydrate (2,36%), then the highest level of hard is quail egg 
(0,59%) and the most of acceptability color is duck egg (5,17) 

Conclusion : There is the different between proximate composition, the level of 
hard and acceptability of brownies with the using of different kind of egg ( chicken egg, 
duck egg, quail egg) 

Suggestion : By consideriny the proximate composition, the level of kekerasan 
and acceptability of brownies, it is suggested to use duck egg. 

Keywords : Different kind of egg, Brownies, Proximate Composition, The Level 
of Hard, Acceptability 
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PENDAHULUAN 
  

Kebutuhan akan pangan 
semakin meningkat dengan 
bertambahnya jumlah penduduk. 
Berbagai jenis pangan diproduksi 
dengan meningkatkan kuantitas serta 
kualitasnya untuk memenuhi kebutuhan 
pangan masyarakat.  

Selain dengan meningkatkan 
jumlahnya, pemenuhan kebutuhan 
pangan juga dapat dilakukan dengan 
mengoptimalkan penggunaan sumber 
bahan pangan yang beraneka ragam. 
Hal ini dilakukan sebagai upaya 
diversifikasi pangan dengan 
memanfaatkan sumber daya pangan 
lokal (Depkes, 2003). 

Telur menjadi sumber protein dan 
mineral yang baik bagi manusia, dapat 
dikonsumsi anak kecil sampai orang 
tua. Dari berbagai jenis telur yang ada, 
maka telur ayam, bebek, dan burung 
puyuh banyak dikonsumsi masyarakat 
indonesia. Telur terdiri atas tiga 
komponen yang berbeda kandungan 
gizinya yaitu kulit telur, putih telur atau 
albumin, dan kuning telur. Telur banyak 
diolah menjadi hidangan dalam menu 
makanan sehari-hari masyarakat di 
Indonesia, salah satunya hidangan 
brownies (Santoso, 2004). 

Telur Ayam adalah telur ayam 
ras/ayam negri bobot rata-rata 50-60 
g/butir. Kandungan gizi per 100 gram 
telur ayam adalah, energi 145 (Kal), 
protein 12,58 (g), lemak 9,94 (g), 
karbohidrat 0,77 (g). Telur Bebek 
adalah Telur yang berukuran lebih 
besar dari pada telur ayam, lebih 
berminyak (amis) dan rasanya lebih 
kuat. Warna kulitnya khas biru 
kehijauan. Kandungan gizi per 100 
gram telur bebek adalah, energi 185 
(Kal), protein 12,81 (g), lemak 13,77 (g), 

karbohidrat 1,45 (g). Telur Puyuh 
adalah Telur yang berukuran kecil, 
sepertiga dari telur ayam. Warna 
kulitnya agak kecoklatan dengan noda-
noda hitam. Kandunan gizi per 100 
gram telur puyuh adalah, energi 158 
(Kal), protein 13,05 (g), lemak 11,09 (g), 
karbohidrat 0,41 (g), perbedaan yang 
paling mendasar yaitu pada lemak dan 
protein telur (Wirakusumah, 2005). 

Telur dalam pembuatan 
brownies berfungsi untuk membentuk 
suatu kerangka yang berperan 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 (Astawan, 2008). 

Analisis proksimat merupakan 
suatu metode analisis kimia untuk 
mengidentifikasi kandungan zat 
makanan dari suatu bahan. Tujuan 
analisis adalah untuk mengetahui 
secara kuantitatif komponen utama 
suatu bahan makanan. Analisis 
proksimat menggolongkan komponen 
yang ada pada bahan makanan 
berdasarkan komposisi kimia dan 
fungsinya yaitu air, abu, protein kasar, 
lemak kasar dan berat ekstrak tanpa 
nitrogen atau tergolong sebagai 
karbohidrat (Sudarmadji,2007). 

Karakteristik fisik dan kimia 
merupakan faktor yang mempengaruhi 
produk akhir. Karakteristik fisik brownies 
kekerasan dan daya patah. Fellows 
(2000), menyatakan bahwa tekstur pada 
makanan sangat ditentukan oleh kadar 
air, kandungan lemak, dan jumlah serta 
jenis karbohidrat dan protein yang 
menyusunya. 

Daya terima terhadap suatu 
makanan khususnya brownies, 



 

ditentukan oleh rangsangan dan indera 
penglihatan, penciuman, pencicip, dan 
pendengaran. Faktor yang 
memperngaruhi daya terima yaitu faktor 
internel (nafsu makan) dan faktor 
eksternal (cita rasa, variasi menu, 
penampilan makanan, penyajian, 
kebersihan). Daya terima dipengaruhi 
oleh sifat fisik (daya kembang) dan sifat 
kimia atau zat gizinya (Fitrianingrum, 
2009). 

 
METODE PENELITIAN 
 
 Jenis penelitian yang digunakan 
yaitu eksperimental yang bertujuan 
untuk mengetahui Komposisi Proksimat, 
Tingkat Kekerasandan Daya Terima 
Brownies yang dibuat dengan 
Menggunakan Jenis Telur yang 
Berbeda. Sampel penelitian adalah 
Brownies dengan menggunakan telur 
ayam, telur bebek, dan telur puyuh. 
Penelitian dilakukan di Laboratorium 
Ilmu Pangan Prodi Gizi  Fakultas llmu 
Kesehatan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta untuk pembuatan brownies 
dan Uji daya terima brownies. 
Tahap pengujian komposisi proksimat 
dan tingkat kekerasan dilakukan di 
Laboratorium Rekayasa Pangan 
Fakultas Teknologi Pertanian 
Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 
Penelitian dilakukan mulai bulan 13 
Oktober – 12 November 2014 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Obyek Penelitian 

Brownies yang dibuat dalam 
penelitian ini menggunakan jenis telur  
yang berbeda (telur ayam, telur bebek, 
telur puyuh). Sebagai salah satu 
makanan yang menjadi favorit 
masyarakat di Indonesia, brownies 
dianggap mempunyai kandungan lemak 
yang tinggi karena kandungan 
cokelatnya. Sehingga nilai guna dari 
brownies terhadap fungsi kesehatan 

tubuh kita harus ditingkatkan. 
Peningkatan nilai guna terhadap fungsi 
kesehatan tubuh dapat di tingkatkan 
melalui produk brownies sebagai produk 
unggulan yang berpotensi menjadi 
makanan fungsional (Machmud, 2012). 

 
 

B. Hasil Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan digunakan 
sebagai acuan untuk melakukan 
penelitian utama, yaitu membuat 
brownies dengan penggunaan telur 
ayam, telur bebek, telur puyuh. 
Penelitian pendahuluan ini 
menggunakan tiga sumber komposisi 
bahan dan cara kerja yang sama dalam 
pembuatan brownies, yang hasilnya 
akan diujikan terhadap 11 panel yang 
ditinjau kesukaan seluruhan. 
 

Tabel 1. Daya Terima Terhadap 
Kesukaan Keseluruhan Brownies 
dengan Sumber Komposisi Bahan 

yang Berbeda pada Penelitian 
Pendahuluan 

Komp
osisi 

Bahan 

Frekuensi (%) Skor Penilaian 

7 6 5 4 3 2 1 

Sumer 
1 

0 0 0 45,
45 

45,
45 

9,
09 

0 

Sumer 
2 

0 0 27,
27 

45,
45 

27,
27 

0 0 

Sumer 
3 

18,
18 

18,
18 

36,
36 

27,
27 

0 0 0 

Keterangan: 1= sangat tidak suka 
sekali, 2= sangat tidak suka, 3= tidak 
suka, 4= netral, 5= suka, 6= sangat 
suka, 7= sangat suka sekali 

 
Berdasarkan persentase uji daya 

terima pada penelitian pendahuluan 
kesukaan keseluruhan menyatakan 
bahwa pembuatan brownies dengan  
komposisi bahan panelis lebih menyukai 
dari sumber persentase terbanyak 
panelis menyatakan suka 36,36%. 
Maka pada penelitian utama pada 
pembuatan brownies dengan 
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penggunaan telur yang berbeda (telur 
ayam, telur bebek, telur puyuh) 
menggunakan komposisi bahan dari 
sumber Sulistiyo (2006). 

 
C. Hasil Penelitian Utama 

Penelitian utama pada pembuatan 
brownies menggunakan variasi 
perbandingan jenis telur yang berbeda 
(telur ayam, telur bebek, telur puyuh) 
menggunakan komposisi bahan dari 
sumber Sulistiyo (2006). Adapun hasil 
Uji Komposisi Proksimat, Tingkat 
Kekerasan dan daya terima adalah 
sebagai berikut: 

 
1. Komposisi Proksimat Brownies 

a. Kadar Air 

Semua atom dalam molekul air 
terjalin menjadi satu oleh ikatan yang 
kuat, yang hanya dapat dipecahkan 
oleh perantara, misalnya energi listrik 
atau zat kimia seperti logam (Winarno, 
2004). Hasil rata-rata analisis kadar air 
pada brownies dengan menggunakan 
jenis telur yang berbeda dapat dilihat 
pada Tabel . berikut. 

Tabel 2. Kadar Air Brownies Dengan 
Menggunakan Jenis Telur yang 

Berbeda 

Berdasarkan Tabel diperoleh 
kadar air brownies yang menggunakan 
telur puyuh memiliki kadar air paling 
tinggi sebesar 29,91%. Uji statistik 
anova taraf signifikasi 95% nilai p 
adalah 0,006 (p<0,05) menunjukan 
bahwa terdapat perbedaan yang 
signifikan pada  brownies yang dibuat 
dengan tiga perlakuan yang berbeda 
terhadap kadar abu sehingga 
dilanjutkan uji Duncan.  

 
b. Kadar Abu 

Abu adalah zat organik dari sisa 
hasil pembakaran suatu bahan organik. 
Penentuan kadar abu ada hubungannya 
dengan mineral suatu bahan. Mineral 
yang terdapat dalam bahn pangan 
terdiri dari 2 jenis garam, yaitu garam 
organik misalnya asetat, pektat mallat, 
dan garam anorganik misalnya 
karbonat, fosfat, sulfat dan nitrat. 
Proses untuk menentukan jumlah 
mineral sisa pembakaran disebut 
pengabuan. Kandungan dan komposisi 
abu atau mineral pada bahan 
tergantung dari jenis bahan dan cara 
pengabuannya (Sudarmadji, 1996). 
Hasil analisa kadar abu pada brownies 
dengan menggunakan jenis telur yang 
berbeda dapat dilihat pada Tabel 8. 

 
Tabel 3. Kadar Abu Brownies 

Dengan Menggunakan Jenis Telur 
yang Berbeda 

Kandungan abu 
menggambarkan kandungan mineral 
bahan makanan. Kadar abu 
merupakan material yang tertinggal 
bila bahan makanan dipijatkan dan 
dibakar pada suhu sekitar 500-800ºC. 
Sedangkan bahan organik akan 
terbakar sempurna menjadi air dan 
CO2 serta NH3. Sedangkan elemen-
elemen tertinggal sebagai oksidasinya.  

Berdasarkan uji statistik anova 
taraf signifikasi 95% nilai p adalah 
0,043 (p<0,05) menunjukan bahwa 
terdapat perbedaan yang signifikan 
pada  brownies yang dibuat dengan 
tiga perlakuan yang berbeda terhadap 
kadar abu sehingga dilanjutkan uji 
Duncan. 

 
 

Brownies 
Dengan 

Telur yang 
Berbeda 

Hasil ulangan 
analisis(%wb) Rata-rata 

(%) I II 

Telur ayam 27,76 27,89 27,38±0,53
a 

Telur bebek 27,29 27,04 27,16±0,17
a 

Telur puyuh 29,99 29,83 29,91±0,11
b 

Nilai p   0,006 

Brownies 
Dengan Telur 
yang Berbeda 

Hasil ulangan 
analisis(%db) 

Rata-rata 
(%) 

I II  

Telur ayam 2,06 2,08 2,07±0,00
ab 

Telur bebek 2,14 2,26 2,20±0,08
b 

Telur puyuh 1,87 1,96 1,91±0,06
a 

Nilai p   0,043 
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c. Kadar Lemak 

Lemak dan minyak merupakan 
salah satu golongan lipida.Salah satu 
khas dan mencirikan golongan lipida 
adalah daya larutnya dalam pelarut 
organik (seperti ether, benzena, 
khloroform) atau sebaliknya 
ketidaklarutannya dalam pelarut 
air.Secara umum lemak diartikan 
sebagai trigliserida yang dalam kondisi 
suhu ruang berada dalam keadaan 
padat (Sudarmadji, 2007). 

 
 

Tabel Kadar 4. Lemak Brownies 
Dengan Menggunakan Jenis Telur 

yang Berbeda 
 

 
Kadar lemak yang terdapat 

dalam produk ini adalah sebesar 
25,55%±0,08

b. Kandungan lemak yang 
terkandung di dalam brownies sebagian 
besar berasal dari margarin, telur, coklat 
dan susu bubuk skim. Brownies 
merupakan produk pangan yang 
banyak mengandung lemak. Hal ini 
disebabkan karena bahan-bahan 
penyusunnya merupakan bahan yang 
kandungan lemaknya tinggi. Setiap 
gram lemak menyumbangkan energi 
sebesar 9 kkal. Pada brownies yang 
dihasilkan, kadar lemak adalah sebesar 
23,63%±1,56 (Sulistiyo, 2006). 

 
d. Kadar Protein 

Protein merupakan suatu zat 
makanan yang amat penting bagi tubuh 
karena zat ini berfungsi sebagai zat 
pembangun dan pengatur, selain itu 
juga berfungsi sebagai bahan bakar 

dalam tubuh. Protein adalah sumber 
asam-asam amino yang mengandung 
unsur-unsur C,H,O dan N, yang tidak 
dimiliki oleh lemak dan karbohidrat. 
Molekul protein juga mengandung 
fosfor, belerang dan jenis protein yang 
mengandung unsur logam seperti besi 
dan baja (Winarno, 2004). 

 
Tabel 5. Kadar Protein Brownies 

Dengan Menggunakan Jenis Telur 
yang Berbeda 

 

Kandungan protein yang 
tertinggi terdapat pada penggunaan 
telur ayam yang dihasilkan adalah 
sebesar 8,78%±0,04b. Kandungan 
protein yang terdapat pada produk ini 
sebagian berasal dari telur, susu bubuk 
skim dan tepung komposit. Kandungan 
protein yang dihasilkan lebih tinggi 
dibandingkan dengan kadar protein 
brownies yang diperoleh Sulistiyo 
(2006) yaitu sebesar 5,54%. Setiap 
gram protein yang terdapat pada produk 
menyumbangkan energi sebesar 4 kkal. 
Pada brownies yang dihasilkan, 
kandungan energi yang berasal dari 
protein adalah sebesar 34,12±0,15 kkal. 
Menurut Standart Nasional Indonesia 
(SNI) tahun 1992, persyaratan untuk 
kadar protein brownies yaitu minimal 
6%, ini berarti kadar protein brownies 
dengan penggunaan jenis telur yang 
berbeda memenuhi persyaratan SNI. 

 
e. Kadar Karbohidrat 

Karbohidrat merupakan 
sumber kalori utama bagi hampir 
seluruh penduduk dunia, khususnya 
bagi penduduk di Negara yang sedang 
berkembang. Karbohidrat juga 
mempuyai peran yang penting dalam 
menentukan karakteristik bahan 

Brownies 
Dengan 

Telur yang 
Berbeda 

Hasil ulangan 
analisis(%db) 

Rata-rata (%) 
I II 

Telur ayam 25,39 25,58 25,49±0,13
b 

Telur 
bebek 

24,18 24,07 24,12±0,07
a 

Telur 
puyuh 

25,49 25,61 25,55±0,08
b 

Nilai p   0,001 

Brownies 
Dengan Telur 
yang Berbeda 

Hasil ulangan 
analisis(%db) 

Rata-rata 
(%) 

I II 

Telur ayam 8,81 8,75 8,78±0,04
b 

Telur bebek 8,02 8,09 8,06±0,05
a 

Telur puyuh 8,09 8,11 8,10±0,01
a 

Nilai p   0,001 
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makanan misalnya rasa, warna, tekstur, 
dan lain-lain. 

 
Tabel 6. Kadar Karbohidrat Brownies 

Menggunakan Jenis Telur yang 
Berbeda 

 
Brownies Dengan Telur 

yang Berbeda 
Hasil 

ulangan 
analisis (% 

db) 

Rata-rata 
(%) 

I II 

Telur ayam 2,43 2,31 2,36±0,08
b 

Telur bebek 1,36 1,55 1,45±0,13
a 

Telur puyuh 1,86 1,50 1,67±0,25
a 

Nilai p   0,027 

 
Kadar karbohidrat yang tertingi 

diperoleh adalah pada penggunaan 
telur ayam sebesar 2,36%±0,08b. 
Karbohidrat yang terdapat di dalam 
brownies terdiri dari karbohidrat 
tercerna dan tidak tercerna. Hal ini 
didapatkan dari karbohidrat yang 
terdapat pada bahan-bahan pembentuk 
brownies yang terdiri dari tepung, gula, 
coklat, telur dan margarin. Jumlah 
perhitungan kadar karbohidrat dengan 
metode by difference yang terdapat 
pada brownies menyumbangkan 
sebesar 141,01±2,27 kkal dari 
keseluruhan nilai kalori yang terdapat 
pada brownies yang dihasilkan 
(Sulistiyo, 2006) 

 
2. Tingkat Kekerasan 

Produk makanan memiliki empat 
faktor dalam menentukan kualitas yaitu 
penampakan, flavor, tekstur dan nutrisi 
pangan (Phadungath, 2007). Tekstur 
memiliki peran yang sangat penting 
dalam kualitas suatu makanan, salah 
satunya adalah kekerasan. Tekstur juga 
merupakan salah satu dari sifat fisik 
yang dapat dideteksi melalui mata, kulit 
dan sensor pada mulut (Matz, 1996) 

 
 
 
 
 

Tabel 7. Tingkat Kekerasan Brownies  
Menggunakan Jenis Telur yang Berbeda 

 
Brownies 

 Dengan Telur 
yang Berbeda 

Hasil ulangan 
analisis 

Rata-rata I II III 

Telur ayam 0,35 0,33 0,36 0,35±0,01
a 

Telur bebek 0,51 0,51 0,52 0,51±0,00
b 

Telur puyuh 0,62 0,60 0,55 0,59±0,04
c 

Nilai p    0,000 

 
Semakin tinggi kadar protein, 

pada brownies menyebabkan tingkat 
kekerasan lebih tinggi, terigu yang 
kontribusinya cukup besar dalam tingkat 
kekerasan brownies semakin menurun 
prestasinya dengan semakin 
meningkatnya penggunaan telur pada 
brownies. Hasil penelitian Rustianti 
(2008), nilai rata-rata tingkat kekerasan 
brownies cenderung semakin meningkat 
dengan semakin tinggi kandungan 
protein pada telur. Winarno (2002) 
menyatakan bahwa gluten dan pati 
terigu memiliki sifat elastis namun 
terbatas. Pendapat Lavlinesia (1995) 
dalam Saseno dkk (2004), rasio telur 
dan tepung akan mempengaruhi tingkat 
kekerasan produk, peningkatan 
kandungan protein telur dalam adonan 
akan meningkatan tingkatb kekerasan. 
 
3. Daya Terima Brownies 

Brownies yang telah dibuat 
dengan menggunakan 3 telur yang 
berbeda selanjutnya dilakukan Uji 
Organoleptik yaitu uji kesukaan untuk 
mengetahui daya terima panelis 
terhadap brownies yang dibuat dengan 
menggunakan jenis telur yang berbeda 
yaitu telur ayam, telur bebek, dan telur 
puyuh. 
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Berdasarkan hasil uji daya terima 
tersebut dapat diketahui penilaian 
panelis terhadap brownies yang dibuat 
dengan menggunakan jenis telur yang 
berbeda (telur ayam, telur bebek, telur 
puyuh) meliputi warna, aroma, rasa, 
tekstur dan kesukaan keseluruhan, 
untuk ras memiliki nilai signifikansi 
(p<0,05) yang menyatakan bahwa 
terdapat perbedaan brownies yang 
dibuat dengan menggunakan jenis telur 
yang berbeda (telur ayam, telur bebek, 
telur puyuh) sehingga dilnjutkan uji 
Duncan. Hasil penelitian menunjukkan 
terdapat beda nyata.  
 
Kesimpulan 
 
Beberapa kesimpulan yang dapat 
diambil dari hasil dan pembahasan 
penelitian utama dapat menjawab 
tujuan penelitian adalah sebagai 
berikut: 

1. Terdapat perbedaan kadar air pada 
brownies yang dibuat dengan 
menggunakan jenis telur yang berbeda 
(telur ayam, telur bebek, telur puyuh) 
yaitu dengan nilai tertinggi pada telur 
puyuh 29,91%. 

2. Terdapat perbedaan kadar abu pada 
brownies yang dibuat dengan 
menggunakan jenis telur yang berbeda 
(telur ayam, telur bebek, telur puyuh) 
yaitu dengan nilai tertinggi pada telur 
bebek 2,20%. 

3. Terdapat perbedaan kadar lemak pada 
brownies yang dibuat dengan 
menggunakan jenis telur yang berbeda 

(telur ayam, telur bebek, telur puyuh) 
yaitu dengan nilai tertinggi pada telur 
puyuh 25,55%. 

4. Terdapat perbedaan kadar protein 
pada brownies yang dibuat dengan 
menggunakan jenis telur yang 
berbeda (telur ayam, telur bebek, telur 
puyuh) yaitu dengan nilai tertinggi 
pada telur ayam 8,78%. 

5. Terdapat perbedaan kadar karbohidrat 
pada brownies yang dibuat dengan 
menggunakan jenis telur yang 
berbeda (telur ayam, telur bebek, telur 
puyuh) yaitu dengan nilai tertinggi 
pada telur puyuh 2,36%. 

6. Terdapat perbedaan terhadap tingkat 
kekerasan pada brownies yang dibuat 
dengan menggunakan jenis telur  yang 
berbeda (telur ayam, telur bebek, telur 
puyuh) dengan hasil tertinggi 
ditunjukan pada telur puyuh 0,59 N. 

7. Terdapat perbedaan daya terima rasa 
pada brownies yang dibuat dengan 
menggunakan jenis telur yang 
berbeda (telur ayam, telur bebek, telur 
puyuh) yaitu sebesar 33,3%  
menyatakan sangat suka pada telur 
bebek. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brownies Dengan 
Telur yang 
Berbeda 

Warna Aroma Rasa Tekstur 
Kesukaan 

Keseluruhan 

Telur  
Ayam 

4,80±1,15
a 

4,70±1,26
a 

5,07±1,11
ab 

4,93±1,17
ab 

4,80±1,12
a 

Telur Bebek 
5,17±0,95

a 
4,73±1,17

a 
5,43±0,97

b 
4,50±1,28

a 
4,87±0,93

a 

Telur Puyuh 
4,60±1,19

a 
4,87±1,50

a 
4,73±1,04

a 
5,13±1,00

b 
4,93±1,23

a 

Nilai p 
0,137 0,875 0,039 0,102 0,897 

Tabel 13. Hasil uji daya terima panelis terhadap Brownies 
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