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II TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Buah Alpukat 

Tanaman alpukat (Persea americana Mill) merupakan tanaman yang berasal 

dari daratan tinggi Amerika Tengah dan memiliki banyak varietas yang tersebar di 

seluruh dunia. Alpukat secara umum terbagi atas tiga tipe: tipe West Indian, tipe 

Guatemalan, dan tipe Mexican. Daging buah berwarna hijau di bagian bawah kulit 

dan menguning kearah biji. Warna kulit buah bervariasi, warna hijau karena 

kandungan klorofil atau hitam karena pigmen antosiasin (Andi,2013).  

Menurut Sunarjono (2008), alpukat termasuk tanaman hutan yang tingginya 

mencapai 20 meter. Bentuk pohonnya seperti kubah sehingga dari jauh tampak 

menarik. Daunnya panjang (lonjong) dan tersusun seperti pilin. Pohonnya berkayu, 

umumnya percabangan jarang dan arahnya horizontal. Bunga alpukat keluar pada 

ujung cabang atau ranting dalam tangkai panjang. Warna bunga putih dan setiap 

bunga akan mekar sebanyak dua kali. 

Tabel 1 Taksonomi tanaman alpukat 

Klasifikasi Nama 

Kingdom Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Divisi Magnoliophyta (Tumbuhan Berbunga) 

Kelas Magnoliopsida (Berkeping dua / dikotil) 

Sub kelas Magnoliidae 

Ordo Laurales 

Famili Lauraceae 

Genus Persea 

Spesies Persea americana Mill 

Sumber : Plantamor, 2012 ; Andi, 2013  

Ahli botani menyebutkan buah alpukat terdiri dari satu karp dan sebuah biji. 

Perikarp adalah jaringan buah yang menyelimuti biji, yang terdiri dari bagian kulit 

yang disebut eksokarp, bagian daging buah yang dapat dimakan yaitu mesokrap dan 
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lapisan tipis dekat biji yang disebut endokarp. Bagian mesokarp sebagian besar 

terdiri dari sel-sel parenkim isodiametrik yang seragam, dengan ukuran diameter 

sekitar 60 μm. Seluruh jaringan ini adalah sel-sel minyak yang khusus. Sel-sel 

minyak atau idioblast dibedakan oleh ukurannya yang besar dan berdinding lignin 

(Biale dan Young,1971). 

2.1.1 Jenis Alpukat 

Menurut  Andi (2013), berdasarkan sifat ekologis, tanaman alpukat terdiri dari 3 

tipe keturunan/ras, yaitu: 

1. Ras Meksiko Berasal dari dataran tinggi Meksiko dan Equador beriklim 

semi tropis dengan ketinggian antara 2.400-2.800 m dpl. Ras ini mempunyai 

daun dan buahnya yang berbau adas. Masa berbunga sampai buah bisa 

dipanen lebih kurang 6 bulan. Buah kecil dengan berat 100-225 gram, 

bentuk jorong (oval), bertangkai pendek, kulitnya tipis dan licin. Biji besar 

memenuhi rongga buah. Daging buah mempunyai kandungan 

minyak/lemak yang paling tinggi. Ras ini tahan terhadap suhu dingin.  

2. Ras Guatemala Berasal dari dataran tinggi Amerika Tengah beriklim sub 

tropis dengan ketinggian sekitar 800-2.400 m dpl. Ras ini kurang tahan 

terhadap suhu dingin (toleransi sampai -4,5 ̊ C). Daunnya tidak berbau adas. 

Buah mempunyai ukuran yang cukup besar, berat berkisar antara 200-2.300 

gram, kulit buah tebal, keras, mudah rusak dan kasar (berbintil-bintil). 

Masak buah antara 9-12 bulan sesudah berbunga. Bijinya relatif berukuran 

kecil dan menempel erat dalam rongga, dengan kulit biji yang melekat. 

Daging buah mempunyai kandungan minyak yang sedang.  

3. Ras Hindia Barat Berasal dari dataran rendah Amerika Tengah dan Amerika 

Selatan yang beriklim tropis, dengan ketinggian di bawah 800 m dpl. 
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Varietas ini sangat peka terhadap suhu rendah, dengan toleransi sampai 

minus 2 derajat C. Daunnya tidak berbau adas, warna daunnya lebih terang 

dibandingkan dengan kedua ras yang lain. Buahnya berukuran besar dengan 

berat antara 400-2.300 gram, tangkai pendek, kulit buah licin agak liat dan 

tebal. Buah masak 6-9 bulan sesudah berbunga. Biji besar dan sering lepas 

di dalam rongga, keping biji kasar. Kandungan minyak dari daging buahnya 

paling rendah  

Tabel 2 Karakteristik tiga jenis alpukat 

Karakteristik Alpukat Hijau 

Lonjong 

Alpukat Hijau Bulat Alpukat Fuerte 

Berat buah (kg) 0,38 0,3 0,25 

Bentuk leher  Leher panjang Tidak mempunyai leher Berleher pendek 

Daging buah :    

- Diameter (cm) 6,5 7,5 7,5 

- Panjang (cm) 11,5 9 11 

- Ukuran Biji (cm) 5,5 x 4 5,5 x 4 5 x4 

Sumber : Sartijo (2002) 

2.1.2 Manfaat Alpukat  

Alpukat merupakan buah yang sangat bergizi, mengandung 3-30 persen 

minyak dengan komposisi yang sama dengan minyak zaitun dan banyak 

mengandung vitamin B. Dalam daging buah alpukat terkandung protein, mineral 

Ca, Fe, vitamin A, B, dan C (Samson,2000). Dengan kandungan nutrisi yang 

banyak tersebut maka alpukat dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, 

diantaranya, lemak monosaturated (tak jenuh) yang terdapat di dalam alpukat 

mengandung aleic acid yang terbukti mampu meningkatkan kadar lemak sehat 

dalam tubuh, dan mengontrol diabetes. Dengan menggunakan alpukat sebagai 

sumber lemak, penderita diabetes dapat menurunkan kadar triglycerides sampai 
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20%. Alpukat juga banyak mengandung serat yang sangat bermanfaat untuk 

mencegah tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan beberapa jenis kanker.  

Buah alpukat dapat digunakan untuk menurunkan kadar trigliserida dalam 

darah. Manfaat lain dari buah alpukat adalah dapat mencegah pengerasan arteri, 

melancarkan peredaran darah dansaluran kencing, menurunkan kadar kolesterol 

LDL, antibiotik, antifertilitas, mencegah mual-mual pada awal kehamilan, 

membantu perkembangan otak dan tulang belakang janin, merangsang 

pembentukan jaringan kolagen, menjaga kesehatan kulit, menghitamkan rambut, 

sebagai pendingin muka (masker) dan untuk bahan dasar kosmetik (Ashari, 2006). 

Pada buah alpukat, mengandung banyak senyawa-senyawa yang penting bagi 

tubuh manusia diantaranya yaitu : 

Tabel 3. Komposisi kimiawi buah alpukat dalam 100 gram daging buah 

Komponen Kadar 

Energi buah (kal) 85-233 

Air (%) 87,49 – 84,30 

Lemak (gr) 6,5 – 25,18 

Protein (%) 0,27 – 1,7 

Karbohidrat (gr)  5,56 - 8 

Abu (gr) 0,70 – 1,4 

Vitamin A (mg) 0,13 -0,51 

Vitamin B1 (mg) 0,025 – 0,12 

Vitamin B2 (mg) 0,13 – 0,23 

Vitamin B3 (mg) 0,79 – 2,16 

Vitamin B6 (mg) 0,45 

Vitamin C (mg) 2,3 – 7 

Vitamin D (mg) 0,01 

Vitamin E (mg) 3 

Vitamin K (mg) 0,008 

Ca (mg) 10 

Fe (mg) 0,9 

P (mg) 20 

Sumber : Bagakali (1997) 
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2.1.3 Biji Alpukat 

Menurut hasil anilisi Alsuhendra, et al., (2007) biji alpukat memiliki 

kandungan air 12,67%, kadar abu 2,78%. Kandungan mineral 0,54% lebih tinggi 

dari biji buah lainnya. Biji alpukat kaya akan sumber campuran kompleks senyawa 

polifenolik. Biji alpukat terdapat 13-18% dari buah, dan didalamnya mengandung 

beberapa aktivitas biologi seperti antioksidan, antihipertensi, larvisida, fungisida, 

hipolipidemik, dan amoebicidal serta giardicidal. Biji alpukat memiliki beragam 

aplikasi dalam etno-obat, mulai dari pengobatan untuk diare, disentri, sakit gigi, 

parasit usus, pengobatan kulit dan kecantikan. Bebrapa penelitian dewasa ini 

membuktikan bahwa skrining fitokimia terhadap biji alpukat (Persea americana 

Mill) dengan menggunakan ekstrak etanol, menunjukkan bahwa biji alpukat 

mengandung golongan senyawa metabolit sekunder antara lain : alkaloid, tanin, 

flavonoid, polifenol, saponin, triterpenoid, kuinon, monoterpenoid dan 

seskuiterpenoid. (Marlinda, 2013) 

Biji alpukat merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan, selain buah, 

batang, dan akar. Pati merupakan penyusun utama cadangan makanan tumbuh-

tumbuhan. Pati adalah polimer D-glukosa dan ditemukan sebagai karbohidrat 

simpanan dalam tumbuhan. Pati terdapat sebagai butiran kecil dengan berbagai 

ukuran dan bentuk yang khas untuk setiap spesies tumbuhan. Pati terdiri atas dua 

polimer berlainan, senyawa rantai lurus, amilosa dan komponen yang bercabang, 

amilopektin (Deman, 2007) 

Biji alpukat tergolong besar, terdiri dari dua keping (cotyledon), dan dilapisi 

oleh kulit biji yang tipis melekat. Biji tersusun oleh jaringan parenclyma yang 

mengandung sel- sel minyak dan butir tepung sebagai bahan cadangan makanan 



9 

 

(Bagakalie, 2007). Biji alpukat yang diolah menjadi pati, selain bermanfaat 

mengurangi pencemaran lingkungan, juga dapat menciptakan peluang usaha baru. 

Hasil olahan pati biji alpukat mempunyai nilai jual tinggi dan dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan pembuatan makanan, seperti dodol, kerupuk, snack, biskuit dan 

sebagainya (Winarti dan Purnomo, 2006). Kandungan biji alpukat disajikan pada 

Tabel 4. 

Tabel 4. Komposisi biji alpukat 

Komponen 
             Basis 

Basah Kering 

Kelembaban (%) 50,58 0 

Abu (%) 1,34 2,70 

Nitrogen (%) 0,39 0,79 

Protein (%) 2,45 4,95 

Gula Tereduksi 1,60 3,24 

Sukrosa (%) 0,61 1,23 

Total Gula  2,21 4,47 

Pati (%) 29,60 59,87 

Pentosa (%) 1,64 3,33 

Arabinosa (%) 2,04 4,12 

Ekstrak Eter (%) 0,99 2,00 

Dan lain-lain (%) 9,25 18,71 

Sumber : Leroy (2006) 

2.2 Brownis 

Brownis pertama kali ditemukan di Palmer House, Chicago pada tahun 1892, 

sangat populer pada tahun 1920. Formulasi awal pembuatan brownis adalah 

mentega, telur, gula , tepung, cokelat, dan kacang dalm jumlah yang berbeda-beda. 

Hal ini menunjukkan bahwa bahan-bahan dalam pengolahan brownis tidak 

mengalami perubahan sejak ratusan tahun yang lalu 

Brownis merupakan produk yang memiliki tekstur yang lembut, lembab dan 

berwarna coklat. Brownis merupakan variasi antara cake dan 

cookies sehingga sering disebut chewy type cookies (Sultan, 2009). Brownis 

merupakan salah satu jenis cake yang berwarna coklat kehitaman. Berdasarkan cara 
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pengolahan, brownis terdapat dua macam, yaitu brownis kukus dan brownis oven. 

Struktur dari brownis adalah memiliki keseragaman pori remah ketika dipotong dan 

saat dikonsumsi karena tekstur yang lembut, lembab dan menghasilkan flavor yang 

baik. Brownis mempunyai tekstur lebih keras dari cake karena tidak membutuhkan 

pengembangan yang tinggi (Sulistiyo, 2006). Secara umum, komposisi brownis 

terdiri dari tepung terigu, gula, gula pasir, mentega, telur, coklat, dan bahan lain 

seperti keju, almond, mente dan sebagainya 

Tabel 5. SNI mutu kue basah 

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan :   

 Kenampakan - Normal, tidak berjamur 

 Bau - Normal 

 Rasa - Normal 

2. Air % b/b 40 

3. Abu (tidak termasuka garam) 

dihitung atas dasar bahan kering 

% b/b Maks. 3 

4. Abu yang tidak laur dalam asam % b/b Maks. 3 

5. NaCl % b/b Maks. 2,5 

6.  Gula % b/b Min 8,0 

7. Lemak % b/b Maks. 3,0 

8. Serangga / belatung - Tidak boleh ada 

9. Bahan tambahan makanan :   

 Pengawet   

 Pewarna   

 Pemanis buatan   

 Asam siklamat  - Negatif 

10. Cemaran logam :   

 Raksa (Hg) mg/kg Maks. 0,05 

 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 1,0 

 Tembaga (Pu) mg/kg 10,0 

 Seng (Zn) mg/kg 40,0 

11. Cemaran Arsen mg/kg 0,5 

12.  Cemaran mikroba :   

 Angka lempeng total Koloni/g Maks. 106 

 E. coli APM/g < 3 

 Kapang Koloni/g Maks. 104 

Sumber : Badan standar nasional (1996) 

Jenis brownis yang pertama kali populer di Indonesia adalah brownis 

panggang yang dimasak dengan oven sesuai resep aslinya, namun beberapa tahun 
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terakhir muncul jenis brownis baru yang sangat popular yaitu brownis kukus 

dengan tekstur yang lebih lembut. Brownis kukus dikelompokkan menjadi salah 

satu jenis kue basah 

Brownis 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 (Ismayani, 2007). Brownis 

adalah salah satu jenis cake yang berwarna coklat kehitaman dengan tekstur sedikit 

lebih keras dari pada cake karena brownis tidak membutuhkan pengembang atau 

gluten. (Astawan, 2009) 

2.2.1 Bahan dalam Pembuatan Brownis 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan brownis adalah sebagai berikut: 

2.2.1.1 Tepung Terigu 

Tepung terigu merupakan tepung yang dihasilkan dari penggilingan biji 

gandum. Tepung terigu mempunyai karakteristik yang berbeda dengan tepung 

lainnya yaitu memilki gluten didalamnya. Gluten merupakan protein yang tidak 

larut dalam air. Berdasarkan kandungan glutennya tepung terigu dibedakan menjadi 

3 kategori, kategoti tersebut adalah (Syarbini, 2013):  

1. Tepung terigu dengan kandungan protein tinggi (hard flour). Hard flour 

memiliki kandungan protein antara 12%-14%. Tepung jenis ini 

merupakan tepung yang sangat baik untuk membuat berbagai jenis roti. 

2. Tepung terigu dengan kandungan protein sedang (medium flour)  

Medium flour memilki kandungan protein antara 10%-11.5%. tepung 

jenis ini merupakan tepung yang digunakan untuk berbagai jenis aplikasi 
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produk, seperti untuk membuat aneka cake, mie basah, bolu dan aneka 

pastry.  

4. Tepung terigu dengan kandungan protein rendah (soft flour) Soft flour 

meilki kandungan protein antara 8%-9,5%. Tepung jenis ini sangat tepat 

digunakan untuk pembuatan produk yang tidak memerlukan volume atau 

kekenyalan namun lebih memerlukan tingkat kerenyahan. Produk-

produk yang cocok manggunakan bahan dasar tepung soft adalah cookies 

atau biskuit, wafer, goreng-gorengan, dan mie kering  

Tabel 6. Kandungan gizi tepung terigu dalam 100 g 

 

 

Sumber : Syarbini, 2013 

Dalam pembuatan brownis tepung yang digunakan adalah tepung terigu jenis 

medium karena brownis tidak memerlukan volume yang besar atau mengembang, 

jadi tepung terigu yang cocok untuk membuat brownis menggunakan tepung terigu 

medium. Fungsi dari tepung terigu dalam pembuatan brownis adalah sebagai 

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

mendistribusikannya secara merata, serta berperan dalam membentuk cita rasa. 

(Syarbini, 2013) 

2.2.1.2 Gula 

Gula merupakan bahan yang digunakan untuk memberikan rasa manis pada 

sebuah produk. Pemberian gula pada pembuatan brownis berfungsi untuk 

memberikan rasa juga berpengaruh terhadap pembentukan struktur brownis, 

memperbaiki tekstur dan keempukan, memperpanjang kesegaran dengan cara 

No. Kandungan gizi Jumlah 

1. Protein (g) 8,9 

2. Lemak (g) 1,3 

3. Karbohidrat (g) 77,3 

4. Air (g) 12 
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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). Dalam pembuatan brownis gula yang digunakan adalah gula 

pasir. 

2.2.1.3 Telur 

Telur adalah bahan tambahan penting dan mahal dalam proses pembuatan 

produk-produk bakery, terutama untuk proses pembutan cake dan adonan manis. 

Telur terdiri dari 3 bagian utama, yaitu: telur utuh, kuning telur, dan putih telur. 

(Pyler, 2009). kandungan kimia (komposisi) rata-rata telur adalah sebagai berikut. 

Tabel 7. Kandungan Kimia (Komposisi) Rata-Rata Telur 

 Telur utuh (%) Kuning Telur (%) Putih Telur (%) 

Kadar air 73 49 86 

Protein 13,3 16,7 11,6 

Lemak  11,5 31,6 0,2 

Gula (glukosa) 0,3 0,21 0,4 

Kadar abu 1,0 1,5 0,8 

Sumber : Astawan (2009) 

2.2.1.4 Margarin 

Margarin adalah produk makanan berbentuk emulsi padat atau semi padat 

yang dibuat dari lemak nabati dan air, dengan atau tanpa penambahan bahan lain 

yang diizinkan. Margarin dimaksudkan sebagai pengganti mentega dengan rupa, 

bau, konsistensi rasa, dan nilai gizi yang hampir sama dengan mentega. Margarin 

merupakan emulsi dengan tipe emulsi water in oil (w/o), yaitu fase air dalam fase 

minyak atau lemak.(SNI, 1994) 

Margarin yang terbuat dari lemak nabati yang dicampur dengan garam dan 

bahan-bahan lainnya memiliki tekstur yang lebih kaku atau padat, berwarna kuning 

terang, dan tidak mudah meleleh dibandingkan dengan mentega. Untuk membuat 
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cake atau cookies, aroma margarine kurang enak. Namun daya emulsinya 

(mengembangkan dan melembutkan cake) bagus, sehingga menghasilkan tekstur 

yang bagus dan kokoh (Putri, 2014). 

Margarin merupakan mentega sintetis, terbuat dari lemak nabati. Mergarin 

dapat digunakan dalam jumlah yang sama dengan mentega sepanjang kadar airnya 

diperhatikan. Margarin ada yang asin, ada pula yang tawar. Jumlah garam harus 

dikurangi jika menggunakan margarin atau mentega yang mengandung garam 

(asin). Margarin digunakan sebagai pengganti mentega (butter) karena memiliki 

komposisi hampir sama dengan mentega. Bahan baku utama pembuatan margarin 

dalam minyak cair, minyak nabati, antara lain minyak diambil dari kelapa, kelapa 

sawit, biji kapas, jagung, kedelai, kacang, dsb (Reski, 2012). 

2.2.1.5 Cokelat Batang  

Cokelat merupakan makanan yang diolah dari biji kakao. Kata cokelat berasal 

dari xocoatl (bahasa nasional suku Aztec) yang kemudian kata tersebut berkembang 

menjadi kata chocolate yang berarti minuman pahit. Cokelat memiliki beberapa 

jenis adalah sebagai berikut (Maulida. 2014):  

1. Couverture Chocolate adalah cokelat asli yang biasanya mengandung 

lemak cokelat, Secara garis besar kandungan di dalam cokelat couverture 

adalah cocoa mass dan cocoa butter dan gula (untuk tipe dark chocolate).  

2. Compound Chocolate. komposisinya hampir sama dengan couverture 

chocolate tetapi cocoa butter yang ada digantikan oleh lemak nabati 

lainnya. Secara rasa compound chocolate cenderung manis. Compound 

chocolate lebih banyak digunakan untuk cokelat dekorasi dan aneka 

cake. Ada 3 jenis cocholate compound yaitu :  
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1. Dark chocolate compound : yaitu cokelat batangan yang berwarna pekat,

rasa cokelatnya lebih terasa dan tidak mengandung susu. Cokelat jenis

ini baik digunakan untuk kue, cake, dan aneka makanan ringan lainnya.

2. Milk chocolate compound : yaitu cokelat batangan yang berwarna cokelat

yang merupakan campuran gula, kakao, cokelat cair, susu, dan vanila.

3. White chocolate compound : yaitu cokelat batangan yang berwarna putih,

mengandung cokelat batangan yang berwarna putih, mengandung

cokelat dan caco butter.

Dalam pembutan brownis cokelat yang digunakan adalah dark chocolate 

compuound. Fungsi coklat dalam pembuatan brownis adalah sebagai pemberi rasa 

dan warna. 

2.2.1.6 Cokelat Bubuk 

  Cokelat bubuk adalah cokelat yang mempunyai aroma yang kuat, tidak 

tengik, tidak bulukan, dan tidak berjamur. Ada beberapa jenis coklat bubuk yaitu 

coklat bubuk yang berwarna pekat dan beraroma pahit yang sangat berguna karena 

mempunyait sifat mengeringkan adonan kue. Jenis lainnya yaitu coklat bubuk yang 

mempunyai kepekatan sedang, atau cokelat bubuk yang sedang yang mudah 

ditemukan di swalayan atau pasar. Cokelat bubuk atau cocoa powder terbuat dari 

bungkil/ampas biji coklat yang telah dipisahkan lemak coklatnya. Bungkil ini 

dikeringkan dan digiling halus sehingga terbentuk tepung cokelat (Prasetyaningsih, 

2010)  

2.2.1.7  Baking Powder  

Baking Powder merupakan Sodium Bikarbonat (soda kue) yang sudah 

dicampur dengan asam (cream of tartar) dan bahan pengering (pati). Baking 
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Powder ada 2 jenis, yaitu single acting dan double acting. Single Acting diaktifasi 

pada saat terkena cairan (saat pencampuran) karena itu setelah pencampuran 

adonan harus segera dipanggang, sedangkan Double Acting pada saat pencampuran 

adonan, gas yang terbentuk mulai muncul tetapi mayoritas gas terbentuk pada saat 

suhu adonan meningkat yaitu waktu dipanggang. Karenanya adonan tidak masalah 

jika harus menunggu sebelum dioven. (Bahalwan. 2011) 

2.2.2 Tahap Pembuatan Brownis 

Tahapan dalam pembuatan brownis terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan 

tersebut adalah sebagai berikut. (Sri. 2013)  

1. Sebelum melakukan pembuatan brownis, alat-alat yang akan digunakan dalam 

pembuatan brownis dipesiapkan terlebih dahulu, alat yang digunakan harus 

bersih dan tidak berkarat agar brownis yang dihasilkan tidak terkontaminasi 

bahan-bahan berbahaya.  

2. Sebelum malakukan pembuatan brownis bahan-bahan yang akan digunakan 

harus disiapkan terlebih dahulu, agar pada saat pembuatan tidak ada bahan 

yang tertinggal. kualitas bahannya baik.  

3. Semua bahan ditimbang sesuai dengan resep menggunakan timbangan. 

Kemudian ocok telur dan gula pasir menggunakan mixer selama 5 manit atau 

hingga sedikit mengembang. Campur tepung dan cokelat bubuk, baking 

powder, aduk rata. Sisihkan.  

4. Panaskan margarine, masukkan potongan coklat batang masak sambil diaduk-

aduk hingga coklat meleleh. Masukkan tepung ke dalam coklat tim, aduk 

dengan mixer berkecepatan rendah. Tambahkan kocokan telur, aduk hingga 

tercampur rata.  



17 

 

5. Tuang adonan brownis ke dalam loyang yang telah dioles margarine dan beri 

alas kertas roti.  

6. Kukus selama 30 menit atau hingga brownis matang. Lalu diangkat untuk 

dinginkan.  

7. Pendinginan dilakukan untuk menghilangkan uap panas sebelum dilakukan 

pengemasan. Brownis yang sudah matang diambil dari loyang dan dipindahkan 

ke tempat yang lain agar uap panasnya hilang.  

8. Pengemasan brownis menggunakan mika kecil yang tertutup rapat agar 

brownis dapat bertahan lama, rasa, warna, dan tektur brownis tidak 

terkontaminasi udara dari luar dan menjaga bentuk dari brownis. 

2.2.3 Kriteria Kualitas Brownis 

Kriteria kualitas brownis dapat dilihat dari aspek warna, rasa, aroma dan 

tekstur yang akan dijelaskan sebagai berikut. (Sri 2013) : 

1. Warna brownis adalah cokelat pekat atau coklat kehitaman, yang 

mempengaruhi warna dalam pembuatan brownis adalah cokelat. Cokelat yang 

digunakan adalah cokelat masak (dark cooking chocolate) dan coklat bubuk.  

2. Rasa brownis merupakan kombinasi antara dua unsur rasa manis dan rasa 

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

memberikan rasa khas coklat pada brownis. jadi rasa brownis yang baik adalah 

manis legit khas coklat. 

3. Aroma brownis adalah harum khas coklat, bahan yang dapat mempengaruhi 

aroma brownis adalah mentega, telur, dan coklat. Tetapi bahan yang 

mendominasi aroma brownis adalah coklat sehingga aroma yang ditimbulkan 

brownis yaitu harum khas coklat  
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4. Teksture brownis adalah tampak luar kering. Tekstur dalam brownis adalah 

lembab atau moist. Hal tersebut disebabkan oleh adonan yang berat yaitu coklat 

dan mentega yang dicairkan sehingga tekstur brownis lembab dan kurang 

mengembang. 

2.2.4 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Brownis 

Dalam pembuatan brownis ada beberapa hal yang mempengaruhi kualitas 

brownis. Diantaranya adalah bahan yang digunakan, peralatan yang dipakai, 

pengukuran bahan, proses pengadukan bahan, suhu pengovenan dan penyimpanan. 

(Haris. 2014) Dalam penentuan bahan yang digunakan, bahan harus memilki 

kualitas yang baik agar hasil brownis dapat maksimal, bahan yang digunakan juga 

harus bersih dan tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan berbahaya. Peralatan yang 

dipakai harus bersih, tidak berkarat jika alat yang digunakan tidak bersih maka hasil 

brownis dapat terkontaminasi oleh bakteri yang bias menyebabkan keracunan.  

Faktor pengukuran bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan brownis 

sebelumnya harus ditimbang secara teliti dan tepat Agar brownis yang dihasilkan 

optimal. Pada saat pengadukan gula dengan telur, pengadukan dilakukan tidak 

terlalu lama, hanya sampai telur dan gula tercampur dan tidak terlalu mengembang, 

karena tekstur dari brownis yang tidak memerlukan pengembangan. Jika terlalu 

mengembang maka tekstur brownis akan menyerupai cake.  

Faktor suhu mengovenan sangat mempengaruhi brownis yang dihasilkan, jika 

suhu terlalu panas maka brownis akan cepat kering dan mudah pecah. Jika suhu 

pengovenan kurang maka brownis akan lebih lama matangnnya dan cenderung 

tambah bantat. Pada saat pengovenan suhu atas lebih tinggi dari pada suhu bawah. 
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Suhu pengovenan api atas 160oC suhu api bawah 150oC. Waktu pengovenan 

dilakukan dalam waktu 60 menit.  

Faktor penyimpanan brownis dapat mempengaruhi daya simpan brownis, 

pada saat penyimpanan brownis dikemas dalam mika yang tertutup dan bersih agar 

daya simpan brownis lebih tahan lama 

2.3 Reaksi Browning 

Reaksi pencoklatan enzimatis adalah proses kimia yang terjadi pada sayuran 

dan buah-buahan oleh enzim polifenol oksidase yang menghasilkan pigmen warna. 

Reaksi pencoklatan (browning) dapat dibedakan menjadi reaksi pencoklatan 

enzimatis dan reaksi pencoklatan non-enzimatis. Pencoklatan enzimatik yang 

melibatkan enzim polifenol oksidase ini membentuk melanin sehingga 

menyebabkan warna coklat. Reaksi yang menyebabkan warna coklat ini merupakan 

suatu reaksi kimia yang dikenal sebagai oksidatif enzimatik dengan oksigen sebagai 

katalisator dalam reaksi tersebut. Jadi reaksi pencoklatan enzimatik ini 

membutuhkan tiga agen utama yaitu oksigen (dibantu katalis Cu+), enzim 

(polifenolase/ PPO) serta komponen fenolik (Zulfahnur, 2009). 

Reaksi pencoklatan  non enzimatik menurut Sari (2012) terdiri dari tiga 

macam yaitu : 

1. Karamelisasi merupakan proses pencoklatannon enzimatis yang disebabkan 

oleh pemanasan gula yang melampaui titik leburnya. Misal pada suhu di atas 

170˚C  dan dihasilkan lelehan gula berwarna coklat. Contohnya gula caramel 

sering digunakan dalam bahan pemberi citarasa pada makanan. 

2. Reaksi Maillard adalah reaksi pencoklatan non enzimatis yang  terjadi karena 

adanya reaksi antara gula pereduksi dengan gugus amin bebas dari asam amino 
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atau protein. Reaksi ini banyak terjadi pada produk pangan yang banyak 

dikonsumsi sehari–hari.  Reaksi Maillard dalam makanan dapat berfungsi untuk 

menghasilkan flavor dan aroma, dapat menyebabkan kehilangan ketersediaan 

asam amino, kehilangan nilai gizi, pembentukan antinutrisi, pembentukan 

komponen toksik dan komponen mutagenik. 

3. Vitamin C merupakan suatu senyawa reduktor dan juga dapat bertindak sebagai 

perkursor untuk pembentukan warna coklat non-enzimatis. Asam-asam 

askorbat berada dalam keseimbangan dengan asam dehidroaskorbat. Dalam 

suasana asam, cincin lakton asam de-hidroaskorbat terurai secara irreversile 

dengan membentuk suatu senyawa diketogulonat dan kemudain berlangsunglah 

reaksi Maillard dan proses pencoklatan. 

2.4 Ektraksi Biji Alpukat 

Ekstrasksi merupakan suatu proses penarikan komponen senyawa yang 

diinginkan dari suatu bahan dengan cara pemisahan satu atau lebih komponen dari 

suatu bahan yang merupakan sumber komponennya. Pada umunya ekstraksi akan 

semakin baik bila permukaan serbuk simplisia yang bersentuhan dengan pelarut 

semakin luas. Dengan demikina, semakin halus serbuk simplisia maka akan 

semakin baik ekstraksinya. Selain luas bidang, ektraksi juga dipengaruhi oleh sifat 

fisik dan kimia simplisia yang bersangkuatan (Ahnad, 2006). 

Proses pemisahan senyawa dari simplisia dilakukan dengan menggunakan 

pelarut tertentu sesuai dengan sifat senyawa yang akan dipisahkan. Pemisahan 

senyawa berdasarkan kaidah like dissolved like  yang artinya suatu senyawa akan 

larut dalam pelarut yang sama tingkat kepolarannya. Bahan dan senyawa kimia 

akan mudah larut pada pelarut yang relatif sama kepolarannya. Kepolaran suatu 
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pelarut ditentukan oleh besar konstanta dieletriknya, yaitu semakin besar nilai 

konstanta dielektrik suatu pelarut maka polaritasnya semakin besar. Beberapa jenis 

pelarut organik dan sifat fisiknya disajikan pada Tabel 8. 

Tabel 8. Jenis pelarut organik dan sifat fisiknya 

Pelarut Titidk Didih 

(oC) 

Titik Beku 

(oC) 

Konstanta 

Dieletrik 

Indeks 

Polaritas 

Akuades 100,0 0 80,2 10,2 

Metanol 64,0 -98 32,6 5,1 

Etanol 78,4 -117 24,3 5,2 

Kloroform 61,2 -64 4,8 4,1 

Etil asetat 77,1 -84 6,0 4,4 

Dietil eter 35,0 -116 4,3 2,8 

Aseton 56,0 -95 20,7 5,1 

Sumber : Sudarmadji dkk., (2007) 

Menurut Mustopa (2015) dalam penelitiannya metode eskstraksi etanol biji 

alpukat dilakuakan dengan cara serbuk biji alpukat 100 g ditimbang dan direndam 

dalam 500 ml etanol 95% di dalam beker glass 1000 ml selama 24 jam. Kemudian 

dilakukan penyaringan dengan kertas saring atau kain saring. Perlakuan dilakukan 

sebanyak 2 kali. Filtrat disatukan dibeker glass 500 ml. Evaporasi ekstrak dengan 

menggunakan rotary evaporator pada suhu 50◦C-60◦C, kemudian dinginkan di 

dalam desikator. 

Ekstraksi komponen aktif biji alpukat dilakukan dengan cara ekstraksi 

maserasi atau perendaman. Serbuk biji alpukat (Persea americana Mill) ditimbang 

sebanyak 1000 gram dan diesktraksi secata maserasi dengan pelarut etanol. Sampel 

yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam toples kaca, kemudian diisi dengan 

etanol hingga semua sampel teredndam. Maserasi dilakukan selama 9x24 jam, 

dengan pergantian pelarut setiap 72 jam. Ekstrak etanol yang dihasilkan kemudian 

dievaposi sehingga diperoleh ekstrak kental (kholifah, 2009) 
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2.4.1 Metode Maserasi 

Metode maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana yang dilakukan 

dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari selama beberapa hari 

pada temperatur kamar dan terlindung dari cahaya (Ditjen POM : 1986). 

Metode ini digunakan untuk menyari simplisia yang mengandung komponen 

kimia yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung zat yang mudah 

mengembang seperti benzoin, stiraks dan lilin. Penggunaan metode ini misalnya 

pada sampel yang berupa daun, contohnya pada penggunaan pelarut eter atau aseton 

untuk melarutkan lemak/lipid (Ditjen POM, 1986). 

Maserasi umumnya dilakukan dengan cara: memasukkan simplisia yang 

sudah diserbukkan dengan derajat halus tertentu sebanyak 10 bagian dalam bejana 

maserasi yang dilengkapi pengaduk mekanik, kemudian ditambahkan 75 bagian 

cairan penyari ditutup dan dibiarkan selama 5 hari pada temperatur kamar dan 

terlindung dari cahaya sambil berulang-ulang diaduk. Setelah 5 hari, cairan penyari 

disaring ke dalam wadah penampung, kemudian ampasnya diperas dan ditambah 

cairan penyari lagi secukupnya dan diaduk kemudian disaring lagi sehingga 

diperoleh sari 100 bagian. Sari yang diperoleh ditutup dan disimpan pada tempat 

yang terlindung dari cahaya selama 2 hari, endapan yang terbentuk dipisahkan dan 

filtratnya dipekatkan (Ditjen POM, 1986). 

Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara pengerjaan dan 

peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan. Selain itu, kerusakan 

pada komponen kimia sangat minimal. Adapun kerugian cara maserasi ini adalah 

pengerjaannya lama dan penyariannya kurang sempurna (Ditjen POM : 1986). 

 

 


