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ABSTRAK 

Di Indonesia masalah yang mendominasi adalah masalah kekurangan protein. Keadaan tersebut 

disebabkan oleh rendahnya asupan protein masyarakat. Salah satu sumber protein yang sering 

dikonsumsi oleh masyarakat adalah tempe kedelai. Kedelai mempunyai kadar protein tinggi yaitu 

34,9%, Namun, harga mahal dan susah didapat. Salah satu alternatifnya yaitu dengan 

memanfaatkan potensi tanaman lokal yang murah, mudah didapat, dan dianggap sampah oleh 

masyarakat, seperti biji kecipir, yang mempunyai protein sebesar 48,7%. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui potensi biji kecipir terhadap kadar protein dan daya terima masyarakat. 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen sungguhan, populasi penelitian ini adalah kue brownies 

kecipir. Sampel penelitian dengan penetapan kadar protein dan sifat organoleptik. Instrumen 

penelitian ini adalah kuesioner. Data kadar protein diperoleh dari hasil uji laboratorium dan daya 

terima dari kuesioner. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat (menggunakan uji T test 

dengan alternatif Mann-Whitney, dengan a = 0,05). Hasil normalitas data yang didapatkan oleh kue 

brownies kecipir adalah tidak terdistribusi normal dengan p < 0,05. Hasil uji statistik kue brownies 

kecipir didapatkan p = 0,12 untuk aspek warna, p = 0,009 untuk aspek aroma, p = 0,000 untuk 

aspek rasa, p =0,668 untuk aspek tekstur. Kesimpulan penelitian ini bahwa kue brownies kecipir 

berpotensi sebagai bahan baku pembuatan kue brownies terhadap aspek aroma dan rasa. Saran 

dianjurkan bagi masyarakat agar lebih mengenal kue brownies kecipir.  

Kata Kunci: biji kecipir, kue brownies, kadar protein dan organoleptik 

 

PENDAHULUAN 

Tanaman kecipir (Psophocarpus tertagonolobus) merupakan tanaman tropis yang 

mudah dibudidayakan dan sudah dikenal dimasyarakat. Umumnya tanaman kecipir 

digunakan sebagai sayur. Namun, saat ini kecipir sudah mulai dilupakan dan tidak 

dimanfaatkan secara maksimal. Tanaman kecipir bisa tumbuh dengan mudah, namun 

banyak masyarakat yang hanya menjadikan kecipir sebagai tanaman pagar atau semak 

semata. Padahal kecipir memiliki banyak manfaat, mulai daun, polong, dan biji bisa 

dimanfaatkan. Polong mudanya bisa dikonsumsi sebagai sayuran, sedangkan bijinya bisa 

dikonsumsi setelah disangrai atau direbus. Tekstur biji kecipir yang keras dan bau langu 

yang khas, menyebabkan masyarakat masih kurang memanfaatkan biji kecipir.  

Biji Kecipir memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap. Dalam 100 gr biji kecipir 

mengandung energi sebesar 375 – 410 kkal, protein 29,4 – 37,4 gr, karbohidrat 25,2 – 38,4 
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gr, dan lemak 15 – 18,3 gr (Haryoto, 1996). Protein berperan penting dalam pertumbuhan 

tulang, otot, dan organ tubuh lainnya. Kekurangan protein pada masa pertumbuhan dapat 

menyebabkan anak mengalami kelainan pertumbuhan (Wasis, 2008). Tak hanya protein, 

kecipir mengandung lemak tak jenuh yang baik untuk mengikat kolestrol jahat dan 

menurunkan trigliserida. 70 % asam lemak pada kecipir adalah asam linolenat atau omega 3 

yang baik untuk kesehatan jantung. Pada anak-anak, asam linolenat berguna dalam 

pertumbuhan, kesehatan retina, dan perkembangan otak.  

Brownies adalah jenis makanan yang tidak asing lagi saat ini. Brownies merupakan 

salah satu pangan yang terkenal dan menjadi favorit banyak orang. Brownies umumnya 

dibuat dengan cara dipanggang. Namun, sudah banyak juga pengolahan dengan cara 

dikukus. Brownies memiliki tekstur yang padat, tidak berongga, dan tidak begitu empuk, 

karena brownies tidak begitu mengembang seperti cake pada umumnya (Ayustaningwarno, 

2014). Saat ini brownies sudah diolah dengan berbagai campuran. Mulai dari ubi jalar, labu, 

hingga tempe. Namun kesemuanya tetap menggunakan bahan utama yang sama, yaitu 

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

Kata terigu dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Portugis, trigo yang berarti 

gandum. Tepung terigu banyak mengandung zat pati, yaitu karbohidrat komplek yang tidak 

larut dalam air. Selama ini kebutuhan tepung terigu di Indonesia diperoleh dengan cara 

mengimpor dalam jumlah besar.  

Berdasarkan data BPS, dikatakan bahwa impor terigu sepanjang tahun 2013 

mencapai 205.446 ton. Impor tersebut turun dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 

479.682 ton. Sedangkan pada tahun 2011 impor tepung terigu mencapai 680.100 ton. 

Walaupun telah terjadi penurunan, impor terigu masih termasuk tinggi. Sebenarnya masih 

ada bahan pangan yang bisa dijadikan alternatif penggunaan tepung terigu, yang akan 

mampu membantu mengurangi ketergantungan akan tepung terigu (BPS, 2013). 

Dewasa ini sudah banyak dikembangkan penggunaan tepung-tepung dari bahan 

umbi seperti ubi, kentang, bahkan biji buah-buahan seperti durian, nangka, dan lainnya. 

Akan tetapi, kacang-kacangan juga bisa kita jadikan sebagai bahan pembuatan tepung. Di 

Indonesia banyak terdapat jenis kacang-kacangan, seperti kacang kedelai, kacang hijau, 

kacang merah, dan lainnya. Ada satu jenis biji yang bisa digunakan sebagai salah satu 

pilihan dalam pembuatan tepung yaitu biji kecipir. Dibandingkan dengan tepung terigu, 

tepung biji kecipir lebih unggul dalam beberapa zat gizi seperti protein, lemak tidak jenuh, 

dan rendah karbohidrat. Selain itu, kandungan mineral seperti kalsium dan fosfor lebih tinggi 

daripada tepung terigu (Djarir, 1982). Kecipir juga merupakan sumber protein nabati yang 

baik karena mengandung asam amino yang cukup lengkap (Haryoto, 1996).  

Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk mengolah biji kecipir menjadi tepung dan 

mengolahnya menjadi bahan baku pembuatan brownies. Sebelumnya, sudah pernah ada 

penelitian dengan menggunakan biji kecipir, akan tetapi biji kecipir tersebut diolah menjadi 

tempe (Nababan, 2012). Dan penelitian lainnya membuat cookies dengan menggunakan 

tepung biji kecipir, akan tetapi tepung biji kecipir yang digunakan ditambahkan dengan 

tepung ubi jalar (Pamungkas, 2008).  
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METODE PENELITIAN 

 

Gambar 3.1. Skema Kerangka Konsep 

Penelitian ini menguji variabel uji proksimat meliputi kadar air, kadar abu, protein, 

lemak serat kasar dan karbohidrat serta sifat organoleptik tepung biji kecipir yang akan 

dijadikan kue brownies sebagai alternatif bahan makanan.  

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium IPA SMA Garuda Cendekia, rumah dari 

anggota tim (di masa berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar di Jakarta) serta 

laboratorium Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian Bogor. Serta 

dilaksanakan pada bulan Oktober - November 2020. 

Alat dan Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tepung biji kecipir, air, 

telur, minyak goreng, plastik, kertas label, CarboxyMethyl Cellulose (CMC) dan garam. 

Bahan-bahan kimia untuk keperluan analisis yaitu K2SO4 Se 40%, NaOH 1%, H3BO3 1%, 

HCL 0,1N, NaOH 4 N, H2SO4 25%, KI 20%, amilum, larutan HNO3 pekat, larutan HCL pekat 

dan aquades. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayakan 80 mesh, timbangan 

analitik, baskom, gelas ukur, alat pengaduk, dandang, loyang, stop watch, oven, alat 

penggorengan, kompor, alat pemotong, sealer, cawan, desikator, labu Kjeldahl, labu ukur 

100 ml, erlenmeyer, pipet tetes, hot plate, alat tulis dan kamera.  

Variabel Penelitian  

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Variabel terikat (dependent) adalah variabel yang dipengaruhi variabel bebas 

(independent) (soekidjo Notoatmodjo, 2005:70). Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah uji proksimat meliputi kadar air, kadar abu, protein, lemak serat kasar dan 

karbohidrat serta sifat organoleptik tepung biji kecipir 

2) Variabel bebas (independent variabel) adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

terikat (dependent). (Soekidjo Notoatmodjo, 2005: 70). Variabel bebas dari penelitian ini 

adalah makanan kue Brownies. 
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Desain Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah eksperimen. Jenis 

penelitian yang akan digunakan yaitu eksperimen sungguhan (True Experiment). Desain 

atau rancangan eksperimen yang digunakan adalah rancangan postes dengan kelompok 

kontrol (Post Test only with control group design). Hal ini dikarenakan kasus-kasus telah 

terandomisasi baik pada kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen. Eksperimental 

tepung berbahan baku biji kecipir.  

Setelah produk tepung hasil proses dari biji kecipir jadi, selanjutnya dilakukan studi 

komparatif kandungan protein dan tes organoleptik. Dalam studi komparatif kandungan uji 

proksimat meliputi kadar air, kadar abu, protein, lemak serat kasar dan karbohidrat yang 

dibandingkan presentase protein nabati lainnya. Sedangkan dalam tes organoleptik, 

meminta orang lain sebagai responden untuk mencicipi kue Brownies hasil tepung dari biji 

kecipir pohon tersebut, dan mencatat pendapat panelis/responden kemudian 

menyimpulkannya (Soekidjo Notoatmodjo, 2002:156).  

Populasi Dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah tepung dari biji kecipir, yang dibuat dengan 

proses, serta konsentrasi yang sama. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian tepung 

biji kecipir dengan konsentrasi yang sama. Dalam penetapan uji proksimat meliputi kadar 

air, kadar abu, protein, lemak serat kasar dan karbohidrat membutuhkan satu sampel 

eksperimen. Sampel yang diperlukan dalam uji organoleptik adalah tepung biji kecipir 

dengan konsentrasi pembuatan yang sama. Dalam penelitian ini memerlukan 25 orang 

panelis, sehingga setiap kelompok terdapat 25 unit.  

Sumber Data Penelitian  

Sumber data penelitian ini yaitu berupa sumber data primer yang diperoleh dari 

sampel secara langsung, yaitu: 1) pengukuran uji proksimat meliputi kadar air, kadar abu, 

protein, lemak serat kasar dan karbohidrat pada tepung biji kecipir, 2) ketersediaan dan uji 

keterandalan panelis. Sumber data sekunder yaitu berupa hasil uji laboratorium mengenai 

uji proksimat meliputi kadar air, kadar abu, protein, lemak serat kasar dan karbohidrat yang 

terdapat dalam tepung biji kecipir.  

Instrumen penelitian  

Penetapan uji proksimat meliputi kadar air, kadar abu, protein, lemak serat kasar 

dan karbohidrat dilakukan dengan metode Kjeldahl dengan instrumen yang dilakukan yaitu:  

1). Timbangan analitik  

2). Labu Kjeldahl  

3). Seperangkat alat destruksi yang terdiri dari labu alas bulat, pendingin kolom, evaporator, 

erlenmeyer, dan kompor/bunsen  

4). Alat titrasi (buret)  

Instrumen yang digunakan dalam penetapan sifat organoleptik yaitu kerabat atau 

keluarga peneliti. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Deskripsi penilaian daya terima 

Dari penilaian panelis terhadap daya terima masyarakat dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini.  

Tabel 4.1. Penilaian panelis terhadap tingkat kesukaan pada produk 

Penilaian (Skala) Warna Aroma Rasa Tekstur 

N Skor N Skor N Skor N Skor 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Sangat tidak suka (1) 0 0 1 1 1 1 0 0 

Tidak suka (2) 1 2 7 14 4 8 1 2 

Agak suka (3) 7 21 6 18 13 39 1 3 

Suka (4) 14 56 8 32 6 24 16 64 

Sangat suka (5) 3 15 3 15 1 5 7 35 

Jumlah 25 94 25 80 25 77 25 104 

Rata-rata 3,76 3,20 3,08 4,16 

Kriteria suka suka suka Sangat suka 

Sumber: Data penlitian yang diolah (2020) 

Aspek Warna  

Dari tabel di atas maka dapat diketahui hasil uji daya terima aspek warna pada dari 

tepung biji kecipir yaitu 2 panelis tidak suka, 7 panelis agak suka, 14 panelis suka dan 2 

panelis sangat suka terhadap warna dari tepung biji kecipir kecipir sehingga jumlah total 

sebesar 91 dengan rata-rata 3,64.  

Aspek Aroma  

Dari tabel di atas maka dapat diketahui hasil uji daya terima aspek aroma pada dari 

tepung biji kecipir yaitu 3 panelis tidak suka, 10 panelis agak suka, 10 panelis suka dan 2 

panelis sangat suka terhadap aroma dari tepung biji kecipir sehingga jumlah total sebesar 86 

dengan rata-rata 3,44.  

Aspek Rasa  

Dari tabel di atas maka dapat diketahui hasil uji daya terima aspek rasa pada dari 

tepung biji kecipir yaitu 1 panelis sangat tidak suka, 2 panelis tidak suka, 10 panelis agak 

suka, 14 panelis suka dan 1 panelis sangat suka terhadap rasa dari tepung biji kecipir 

sehingga jumlah total sebesar 96 dengan rata-rata 3,84.  

Aspek Tekstur  

Dari tabel di atas maka dapat diketahui hasil uji daya terima aspek tekstur pada dari 

tepung biji kecipir yaitu 2 panelis agak suka, 15 panelis suka dan 8 panelis sangat suka 

terhadap tekstur dari tepung biji kecipir sehingga jumlah total sebesar 106 dengan rata-rata 

4,24.  

Analisis Bivariat  

Biji kecipir Sebagai Bahan Baku Pembuatan  

Berdasarkan tabel hasil uji potensi biji kecipir sebagai bahan baku pembutaan 

terhadap uji proksimat yang dilakukan di laboratorium pengujian Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Pascapanen Pertanian Bogor, diketahui bahwa kadar protein pada tepung 
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biji kecipir 48,7%, kadar lemak sebesar 21,4%, kadar karbohidrat sebesar 10,5%, kadar air 

sebesar 9,4% dan kadar abu sebesar 4,6% (lampiran gambar 1). 

Biji kecipir Pohon Sebagai Bahan Baku Pembuatan Terhadap Daya Terima Panelis  

Uji Normalitas Data  

Berdasarkan hasil perhitungan normalitas data uji daya terima masyarakat yang 

dilakukan dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk menunjukkan hasil p dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini  

Tabel 4.2 Uji normalitas data daya terima masyarakat terhadap dari tepung biji kecipir 

Uji Normalitas P value Keterangan 

(1) (2) (3) 

Uji normalitas data daya terima masyarakat 
terhadap dari tepung biji kecipir berdasarkan aspek warna 

0,001 P < 0,05, Data tidak 
terdistribusi normal 

Uji normalitas data daya terima masyarakat 

terhadap dari tepung biji kecipir berdasarkan aspek aroma 

0,027 P < 0,05, Data tidak 

terdistribusi normal 

Uji normalitas data daya terima masyarakat 

terhadap dari tepung biji kecipir berdasarkan aspek rasa 

0,009 P < 0,05, Data tidak 

terdistribusi normal 

Uji normalitas data daya terima masyarakat 

terhadap dari tepung biji kecipir berdasarkan aspek tekstur 

0,000 P < 0,05, Data tidak 

terdistribusi normal 

 

Berdasarkan data Uji normalitas data daya terima masyarakat terhadap dari tepung 

biji kecipir, hasil uji normalitas dari keempat aspek organoleptik menunjukkan data tidak 

terdistribusi normal (dapat dilihat selengkapnya pada lampiran). Sedangkan data dikatakan 

terdistribusi normal jika nilai uji normalitas lebih dari 0,05 (p > 0,05). Karena data terdiri 

dari 2 kelompok tidak berpasangan maka uji hipotesis menggunakan uji Mann-Whitney test.  

Mann-Whitney test pada biji kecipir sebagai bahan baku pembuatan dari tepung 

biji kecipir terhadap daya terima masyarakat  

Adapun untuk mengetahui potensi biji kecipir sebagai bahan baku pembuatan kue 

brownies terhadap uji daya terima masyarakat dapat dilihat dari tabel dibawah ini:  

 

Gambar 4.1 Mann-Whitney Test potensi biji kecipir sebagai bahan baku pembuatan terhadap 

uji daya terima masyarakat. 

Tabel 4.3 Tabel Mann-Whitney Test dari tepung biji kecipir terhadap daya terima 

masyarakat 

Mann-Whitney test P value Keterangan 

(1) (2) (3) 

biji kecipir sebagai bahan baku pembuatan kue Brownies dari tepung 
biji kecipir terhadap uji daya terima aspek warna 

0,12 Tidak diterima 

biji kecipir sebagai bahan baku pembuatan kue Brownies dari tepung 
biji kecipir terhadap uji daya terima aspek aroma 

0,009 Diterima 

biji kecipir sebagai bahan baku pembuatan kue Brownies dari tepung 0,000 Diterima 
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biji kecipir terhadap uji daya terima aspek rasa 

biji kecipir sebagai bahan baku pembuatan kue Brownies dari tepung 
biji kecipir terhadap uji daya terima aspek tekstur 

0,688 Tidak diterima 

 

Berdasarkan tabel 4.3 Mann-Whitney test pada biji kecipir sebagai bahan baku 

pembuatan dari tepung biji kecipir terhadap daya terima masyarakat, hasil uji potensi biji 

kecipir sebagai bahan baku pembuatan kue Brownies dari tepung biji kecipir terhadap uji 

daya terima masyarakat (warna, aroma, rasa, tekstur), pada tabel di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa biji kecipir berpotensi sebagai bahan baku pembuatan dari tepung biji 

kecipir terhadap aspek aroma dan rasa.  

Pembahasan  

Uji Proksimat Pada Tepung Biji kecipir  

Berdasarkan tabel hasil uji potensi biji kecipir sebagai bahan baku pembutaan 

terhadap uji proksimat yang dilakukan di laboratorium pengujian Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Pascapanen Pertanian Bogor, diketahui bahwa kadar protein pada tepung 

biji kecipir 36,5%, kadar lemak sebesar 17,0%, kadar karbohidrat sebesar 32,3%, kadar air 

sebesar10% dan kadar abu sebesar 4,6%.  

Dari hasil penelitian didapatkan hasil uji kadar proten pada tepung biji kecipir 

sebesar 36,5%, bila dibandingkan dengan bahan makanan yang lain seperti kedelai, kacang 

hijau, dan kacang tanah mempunyai kadar protein secara berturut-turut adalah 34,9%, 

22,2%, dan 25,3% (Tabel 4.4 dan Gambar 4.2) 

Tabel 4.4. Komposisi Nutrisi Kedelai, Kacang Hijau, dan Kacang Tanah 

Sumber: Balai Informasi Pertanian Ciawi, 1985 

 

Pada kadar lemak, kacang tanah memiliki jumlah yang paling besar yaitu 42,8% dan 

yang terkecil adalah kacang hijau berkadar 1,2%. Sedangkan biji kecipir kadar lemak 

sebesar 17,0%. Untuk kadar karbohidrat, terbesar dimiliki oleh kacang hijau sebsar 62,9% 

dan biji kecipir sebesar 32,3%. Sedangkan kadar karbohidrat kedelai, kacang tanah dan 

kecipir secara berturu-turut sebesar 34,8%, 21,1% dan 36,5%. Kadar air terbesar dimiliki 

oleh kacang hijau dan terkecil dimiliki oleh kacang tanah sebesar 4%. Sedangkan biji kecipir 

memiliki kadar air sebesar 9,4%  

 

 

 

Biji Kadar 

Protein 

(%) 

Kadar Lemak (%) Kadar Karbohidrat 

(%) 

Kadar Air (%) 

1. Kedelai 34,9 14,1 34,8 8,0 

2. Kacang 

hijau 

22,2 1,2 62,9 10,0 

3. Kacang 

tanah 

25,3 42,8 21,1 4,0 
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Gambar 4.2. Perbandingan hasil uji proksimat antara kecipir dengan kedelai, kacang tanah, 

dan kacang hijau 

Uji Daya Terima Masyarakat  

Biji kecipir Sebagai Pengganti Bahan Baku Pembuatan kue brownies Terhadap 

Daya Terima Warna  

Produk pangan mempunyai nilai mutu subyektif yang sangat tinggi dan dapat diukur 

dengan instrumen fisik (dengan instrumen manusia). Sifat subtektif ini lebih umum pada 

tingkat kesukaan salah satunya pada aspek warna. Uji penerimaan menyangkut penilaian 

seseorang akan suatu sifat atau kualitas suatau bahan yang menyebabkan orang 

menyenangi. Jika pada uji perbedaan panelis mengemukakan tanggapan pribadi yaitu kesan 

yang berhubungan dengan kesukaan atau tanggapan senang atau tidaknya terhadap sifat 

sensorik atau kualias yang dinilai (Soewarto T Soekarto, 1990:77).  

Berdasarkan uji statistik menggunakan Mann Whitney didapatkan hasil bahwa p 

value > 0,05 (0,009), maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

biji kecipir berpotensi sebagai alternatif bahan baku pembuatan kue brownies terhadap 

aspek warna. Menurut uji daya terima masyarakat terhadap aspek warna. Hal ini disebabkan 

karena warna kue brownies dari tepung kecipir berwarna sama dengan kue brownies di 

pasaran.  

Biji kecipir Sebagai Pengganti Bahan Baku Pembuatan kue brownies Terhadap 

Daya Terima Aroma  

Sifat mutu daya terima adalah sifat mutu produk yang hanya dapat diukur atau 

dinilai dengan uji kesukaan, salah satunya aroma. Daya terima terhadap aroma merupakan 

hasil reaksi fisiopsikologis berupa tanggapan atau kesan pribadi seorang panelis atau penguji 

mutu. Kepekaan indera pembauan sangat berperan penting dalam penilaian daya terima 

aroma. Berdasarkan uji statistik menggunakan Mann Whitney didapatkan hasil bahwa p 

value < 0,05 (0,12), maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, artinya 

bahwa biji kecipir tidak berpotensi sebagai alternatif bahan baku pembuatan kue brownies 

terhadap aspek aroma. Menurut uji tingkat kesukaan terhadap aspek aroma, panelis 

berpendapat bahwa kue brownies kecipir memiliki aroma agak langu atau bau yang lebih 

menyengat daripada kue brownies yang beredar di pasaran.  
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Biji kecipir Sebagai Pengganti Bahan Baku Pembuatan kue brownies Terhadap 

Daya Terima Rasa  

Daya terima masyarakat terhadap rasa merupakan hasil reaksi fisiopsikologis berupa 

tanggapan atau kesan pribadi seseorang panelis atau penguji mutu dari suatu kondisi atau 

produk makanan yang akan diuji. Indera pengecap sangat berperan penting dalam uji ini.  

Berdasarkan uji statistik menggunakan Mann Whitney didapatkan hasil bahwa p 

value < 0,05 (0,000), maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

bahwa biji kecipir berpotensi sebagai alternatif bahan baku pembuatan kue brownies 

terhadap aspek rasa. Menurut uji tingkat kesukaan terhadap aspek rasa, bahwa panelis 

merasakan sama seperti kue brownies yang ada di pasaran. 

 

Biji kecipir Sebagai Pengganti Bahan Baku Pembuatan kue brownies Terhadap 

Daya Terima Tekstur  

Uji daya terima terhadap tekstur merupakan hasil reaksi fisiopsikologis berupa 

tanggapan atau kesan pribadi seorang panelis atau penguji mutu dari suatu komoditi atau 

produk makanannyang diuji, yaitu dengan mengemukakan tanggapan pribadi yaitu kesan 

yang berhubungan dengan kesukaan atau tanggapan senang atau tidaknya terhadap sifat 

sensorik atau kualitas yang dinilai.  

Berdasarkan uji statistik menggunakan Mann Whitney didapatkan hasil bahwa p 

value > 0,05 (0,008), maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

bahwa biji kecipir berpotensi sebagai alternatif bahan baku pembuatan kue brownies 

terhadap aspek tekstur. Berdasarkan hasil uji daya terima yang dilakukan kepada 25 panelis, 

didapatkan data bahwa tekstur pada kue brownies kecipir lebih lembut, hal tersebut 

dikarenakan dalam proses pembuatan kue brownies kecipir melalui proses 2 kali perebusan 

dengan waktu yang lebih lama. Hal tersebut dilakukan supaya biji kecipir benar-benar 

matang, karena biji kecipir mempunyai kulit luar yang keras sehingga kedap dengan air.  

Keterbatasan Penelitian  

Ada beberapa kelemahan dan hambatan yang dihadapi peneliti dalam penelitian ini, 

antara lain:  

1) Sebagian besar panelis belum pernah melakukan uji daya terima masyarakat, sehingga 

mereka pada saat waktu uji daya terima masyarakat pada kue brownies kecipir merasa 

canggung dan bingung.  

2) Karena kulit kecipir yang keras sehingga bijinya kedap terhadap air, maka dalam proses 

perendaman dan perebusan serta pengukusannya dibutuhkan waktu yang lebih lama 

dibandingkan dengan proses pembuatan kue brownies pada biasanya. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Pada kadar protein tepung biji kecipir sebesar 36,5%, kadar lemak biji kecipir sebesar 

17,0%.. Untuk kadar karbohidrat, biji kecipir sebesar 32,3%. Kadar air tepung biji kecipir 

10%  
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2. Biji kecipir tidak berpotensi sebagai pengganti bahan baku pembuatan kue brownies 

terhadap daya terima aspek aroma, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa p value = 

0,12 

3. Biji kecipir pohon berpotensi sebagai pengganti bahan baku pembuatan kue brownies 

terhadap daya terima aspek warna, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa p value = 

0,009  

4. Biji kecipir pohon berpotensi sebagai pengganti bahan baku pembuatan kue brownies 

terhadap daya terima aspek rasa, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa p value = 

0,000  

5. Biji kecipir pohon berpotensi sebagai pengganti bahan baku pembuatan kue brownies 

terhadap daya terima aspek tekstur, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa p value = 

0,008  

6. Biji kecipir pohon berpotensi sebagai pengganti bahan baku pembuatan kue brownies 

terhadap daya terima aspek warna, tekstur dan aspek rasa.  

SARAN  

1. Brownies tepung biji kecipir dapat dijadikan sebagai cemilan atau variasi panganan 

jananan pada keluarga, anak sekolah, ataupun remaja, yang mana merupakan cemilan 

yang rendah energi dan karbohidrat serta tinggi protein.  

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menghilangkan bau langu yang khas pada 

tepung biji kecipir. 
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