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PEMANFAATAN JANTUNG PISANG KEPOK KUNING (Musa paradisiaca) 

 TEPUNG KEDELAI DAN TEPUNG TAPIOKA SEBAGAI BAHAN 

 TAMBAHAN PADA BAKSO DAGING SAPI 

 

Farhana, A. 420 090 154, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 59 halaman. 

 

ABSTRAK 

Jantung pisang belum banyak dimanfaatkan secara optimal, bahkan sering dibuang begitu saja. 

Padahal jantung pisang memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Selain itu, jantung pisang 

juga mengandung  protein, mineral terutama fosfor, kalsium, dan besi, serta sejumlah vitamin A, 

B1 dan C. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil kadar protein dan hasil uji 

organoleptik pada bakso daging sapi yang diberi bahan tambahan  jantung pisang kepok kuning 

(Musa paradisiaca), tepung kedelai dan tepung tapioka. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

januari sampai februari 2013 di Laboratorium Biologi FKIP UMS dan Laboratorium Kimia FIK 

UMS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari dua faktor yaitu faktor I adalah 

formulasi jantung pisang dengan daging sapi (35%:35%, 45%:25% dan 55%:15%) dan faktor II 

adalah formulasi tepung kedelai dengan tepung tapioka (5%:25%, 10%:20% dan 15%:15%) 

dengan tiap perlakuan masing-masing 3 kali ulangan, sehingga menghasilkan 27 satuan 

percobaan. Data dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa kadar protein tertinggi terdapat pada perlakuan J1T3 (formulasi jantung 

pisang dengan daging sapi 35%:35% dan formulasi tepung kedelai dengan tepung tapioka 

15%:15%) dengan rata-rata kadar protein sebesar 6,27 gr% dan daya terima bakso yang paling 

disukai terdapat pada perlakuan J1T1 (formulasi jantung pisang dengan daging sapi 35%:35% 

dan formulasi tepung kedelai dengan tepung tapioka 5%:25%)dengan rata-rata sebesar 2,2. 

. 
Kata kunci:   bakso, kadar protein, organoleptik, formulasi jantung pisang kepok kuning dengan 

daging sapi dan formulasi tepung kedelai dengan tepung tapioka.  
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A. PENDAHULUAN 

Bakso adalah makanan yang banyak digemari masyarakat di Indonesia. 

Salah satu bahan baku bakso adalah daging sapi. Mahalnya harga daging sapi 

membuat banyak pedagang yang melakukan kecurangan. Saat ini banyak 

kabar yang menyebutkan bahwa seringkali ditemukan bakso daging sapi yang 

di campur daging babi. Alternatif yang bisa dipilih untuk mengatasi 

permasalahan ini adalah berinovasi dengan bakso itu sendiri. Bahan utama 

bakso umumnya berupa daging. Inovasi pada bakso dapat dilakukan dengan 

mencampur bahan utamanya yang berupa daging dengan jantung pisang. 

Sehingga inovasi bakso yang dibuat memiliki nilai ekonomis yang lebih 

murah dan dari segi kesehatan juga lebih sehat. 

Pisang adalah salah satu jenis buah-buahan yang banyak sekali 

dijumpai di berbagai negara tropis, salah satunya adalah Indonesia. Pisang itu 

sendiri hadir dalam berbagai jenis. Hampir semua bagian tanaman pisang 

dapat dimanfaatkan, tetapi bunga pisang atau jantung pisang belum begitu 

banyak dimanfaatkan secara optimal, bahkan dibuang begitu saja. Padahal  

kandungan gizi jantung pisang tidak kalah dengan buahnya. Jantung pisang 

memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Selain itu, jantung pisang juga 

mengandung  protein, mineral terutama fosfor, kalsium, dan besi, serta 

sejumlah vitamin A, B1,C dan berserat tinggi. Sebenarnya jantung pisang 

dapat diolah menjadi beberapa bentuk olahan seperti manisan, abon dan 

dendeng jantung pisang.  

Hasil penelitian dari Rusmianto (2007), menyimpulkan bahwa jantung 

pisang kaya akan zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral-mineral 

seperti kalsium, fosfor, besi, maupun vitamin-vitamin seperti vitamin A, 

vitamin B dan vitamin C. Sehingga, Rusmianto melakukan studi tentang 

pengolahan jantung pisang menjadi dendeng. Dendeng jantung pisang 

merupakan salah satu produk diversifikasi pangan dari jantung pisang yang 

dibuat dengan mencampurkan rempah-rempah sehingga produk memiliki 
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potensi yang cukup tinggi untuk dikembangkan pada industry kecil maupun 

besar. 

Tepung merupakan bahan pendukung yang harus ada dalam pembuatan 

bakso. Jenis tepung yang dapat digunakan dalam pembuatan bakso pada 

penelitian ini adalah tepung kedelai. Tepung kedelai mengandung 50-69% 

protein. Protein merupakan senyawa organik kompleks dengan berat molekul 

tinggi. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk 

hidup dan virus.  

Sifat organoleptik merupakan sifat dari bahan pangan yang dinilai 

dengan menggunakan panca indera. Uji organoleptik merupakan penilaian 

yang bersifat subyektif. Penilaian sifat organoleptik atau daya kesukaan 

terhadap makanan meliputi tekstur, warna, bau dan rasa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis jantung 

pisang dan dosis tepung kedelai yang berbeda terhadap uji protein dan uji 

organoleptik pada bakso jantung pisang kepok kuning (Musa paradisiaca). 

 

B. METODE PENELITIAN  

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biologi FKIP UMS, 

Laboratorim Kimia FIK UMS dan sebelah utara Auditorium UMS, yang 

dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari 2013. Alat yang digunakan 

dalam penelitian: kompor gas, LPG, timbangan, panci, blander, pisau, 

lemper, ulek-ulek, mangkuk, sendok, piring, micropipet, rak tabung reaksi, 

tabung reaksi, vacutainer, waterbath boehringer dan fotometer boehrinnger 

1040. Bahan yang digunakan dalam penelitian: jantung pisang kepok kuning 

(Musa paradisiaca), tepung tapioka, tepung kedelai,daging sapi, air es, 

merica, garam, bawang putih, aquades dan reagen biuret. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 

dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari dua 

faktor yaitu faktor I adalah formulasi daging sapi dengan jantung pisang 

(35%:35%, 45%:25% dan 55%:15%) dan faktor II adalah formulasi tepung 

kedelai dengan tepung tapioka (5%:25%, 10%:20% dan 15%:15%) dengan 
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tiap perlakuan masing-masing 3 kali ulangan, sehingga menghasilkan 27 

satuan percobaan. Data dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif, 

sehingga analisis data yang digunakan tidak berbentuk statistik. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kadar Protein 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap bakso jantung pisang kepok 

kuning (Musa paradisiaca) dengan dosis tepung kedelai yang berbeda, 

maka diperoleh data kadar protein yang terkandung di dalam bakso 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Hasil pengamatan uji oprotein 

Perlakuan 

Kadar Protein (gr %) 

Jumlah Rata-rata Ulangan 

1 

Ulangan 

2 

Ulangan 

3 

J1T1 4,21 4,48 4,56 13,25 4,42 

J1T2 5,43 5,59 5,37 16,39 5,46 

J1T3 6,31 6,28 6,23 18,82 6,27** 

J2T1 4,15 4,17 4,10 12,42 4,14 

J2T2 5,24 5,16 5,29 15,69 5,23 

J2T3 6,12 5,94 5,91 17,97 5,99 

J3T1 4,08 3,98 4,22 12,28 4,09* 

J3T2 5,13 4,97 4,88 14,98 4,99 

J3T3 5,83 5,72 5,64 17,19 5,73 

Keterangan: 

J1T1: formulasi jantung pisang dengan daging sapi 35%:35% dan 

formulasi tepung kedelai dengan tepung tapioka 5%:25% 

J1T2: formulasi jantung pisang dengan daging sapi 35%:35% dan 

formulasi tepung kedelai dengan tepung tapioka 10%:20% 
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J1T3: formulasi jantung pisang dengan daging sapi 35%:35% dan 

formulasi tepung kedelai dengan tepung tapioka 15%:15% 

J2T1: formulasi jantung pisang dengan daging sapi 45%:25% dan 

formulasi tepung kedelai dengan tepung tapioka 5%:25% 

J2T2: formulasi jantung pisang dengan daging sapi 45%:25% dan 

formulasi tepung kedelai dengan tepung tapioka 10%:20% 

J2T3: formulasi jantung pisang dengan daging sapi 45%:25% dan 

formulasi tepung kedelai dengan tepung tapioka 15%:15% 

J3T1: formulasi jantung pisang dengan daging sapi 55%:15% dan 

formulasi tepung kedelai dengan tepung tapioka 5%:25% 

J3T2: formulasi jantung pisang dengan daging sapi 55%:15% dan 

formulasi tepung kedelai dengan tepung tapioka 10%:20% 

J3T3: formulasi jantung pisang dengan daging sapi 55%:15% dan 

formulasi tepung kedelai dengan tepung tapioka 15%:15%. 

*)   kadar protein terendah 

**) kadar protein tertinggi 

   Tabel 1 menunjukkan bahwa kadar protein tertinggi terdapat pada 

perlakuan J1T3 (formulasi jantung pisang dengan daging sapi 35%:35% 

dan formulasi tepung kedelai dengan tepung tapioka 15%:15%) dengan 

rata-rata kadar protein sebesar 6,27 gr%, sedangkan kadar protein 

terendah terdapat pada perlakuan J3T1 (formulasi jantung pisang dengan 

daging sapi 55%:15% dan formulasi tepung kedelai dengan tepung 

tapioka 5%:25%) dengan rata-rata kadar protein sebesar 4,09 gr%. 

Kadar protein bakso yang tertinggi terdapat pada bakso dengan 

penggunaan jantung pisang kepok kuning (Musa paradisiaca) sebesar 

35%, sedangkan kadar protein bakso yang terendah terdapat pada bakso 

dengan penggunaan jantung pisang kepok kuning (Musa paradisiaca) 

sebesar 55%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semakin besar dosis 

jantung pisang yang digunakan semakin rendah kadar protein bakso. Hal 

ini disebabkan karena dalam sebuah jantung pisang hanya terdapat 1,2% 

protein (Rini,2011:24).    
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 Selain itu, penambahan dosis tepung kedelai yang berbeda yaitu 5%, 

10% dan 15% juga mempengaruhi kadar protein bakso..Kadar protein 

bakso yang tertinggi terdapat pada bakso dengan penambahan tepung 

kedelai sebesar 15%, sedangkan kadar protein bakso yang terendah 

terdapat pada bakso dengan penambahan tepung kedelai sebesar 5%. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semakin besar dosis tepung kedelai 

yang digunakan semakin besar pula kadar protein bakso. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tepung kedelai dapat 

meningkatkan kadar protein pada bakso jantung pisang kepok kuning 

(Musa paradisiaca). Kuntaraf (1999:18) menyatakan bahwa kacang kedele 

dikenal sebagai makanan terbaik kadar proteinnya, dapat mencapai 35 

persen daripada beratnya. Dikatakan bahwa kacang kedele dibandingkan 

dengan beratnya dapat menghasilkan dua kali protein daging, empat kali 

telur, empat kali gandum, lima atau enam kali roti dan dua belas kali susu. 

Ternyata protein kacang kedele bukan saja jumlahnya yang banyak, tetapi 

juga mempunyai kwalitet yang baik.  

Hasil kadar protein bakso jantung pisang kepok kuning (Musa 

paradisiaca) dengan penambahan tepung kedelai tidak sesuai yang 

diharapkan karena kadar protein yang dihasilkan tidak terlalu tinggi, hanya 

berkisar antara 4-6 gr%. Hal ini disebabkan karena sifat protein yang 

mudah rusak pada saat pasteurisasi atau pemanasan pada suhu yang tinggi 

yaitu sekitar 90
o
C. Winarno (1993:88) menyatakan bahwa dengan 

pemanasan, protein dapat mengalami denaturasi, artinya strukturnya 

berubah dari bentuk unting ganda yang kuat menjadi kendur dan terbuka, 

sehingga memudahkan bagi enzim untuk menghidrolisis dan 

memecahkannya menjadi asam-asam amino. 

 

2. Uji Organoleptik 

Hasil uji organoleptik yang dilakukan oleh 20 orang panelis terhadap  

bakso jantung pisang kepok kuning (Musa paradisiaca) dengan dosis 

tepung kedelai yang berbeda, diperoleh hasil data sebagai berikut: 
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Tabel 2 Hasil pengamatan uji organoleptik 

Perlakuan Parameter  Rata-rata Keterangan  

J1T1 

Warna 4,05 Abu-abu 

Rasa 1,95 Enak  

Tekstur 2,45 Halus  

Kekenyalan 2,4 Kenyal 

Daya terima 2,2 Suka 

J1T2 

Warna 3,95 Abu-abu 

Rasa 2,15 Enak  

Tekstur 2,4 Halus  

Kekenyalan 2,6 Agak kenyal 

Daya terima 2,4 Suka 

JIT3 

Warna 3,55 Abu-abu 

Rasa 2,45 Enak  

Tekstur 2,35 Halus 

Kekenyalan 3,05 Agak kenyal 

Daya terima 2,45 Suka 

J2T1 

Warna 4,6 Abu-abu kehitaman 

Rasa 2,3 Enak  

Tekstur 2,3 Halus 

Kekenyalan 2,45 Kenyal 

Daya terima 2,4 Suka 

J2T2 

Warna 4,45 Abu-abu 

Rasa 2,4 Enak  

Tekstur 2,3 Halus 

Kekenyalan 2,75 Agak kenyal 

Daya terima 2,45 Suka 

J2T3 

Warna 4,25 Abu-abu  

Rasa 2,55 Agak enak 

Tekstur 2,25 Halus 

Kekenyalan 3,15 Agak kenyal 

Daya terima 2,6 Agak suka 

J3T1 

Warna 4,7 Abu-abu kehitaman 

Rasa 2,75 Agak enak 

Tekstur 2,15 Halus 
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Kekenyalan 2.75 Agak kenyal 

Daya terima 2,55 Agak suka 

J3T2 

Warna 4,65 Abu-abu kehitaman 

Rasa 3,15 Agak enak 

Tekstur 2,25 Halus 

Kekenyalan 3,2 Agak kenyal 

Daya terima 2,95 Agak suka 

J3T3 

Warna 4,55 Abu-abu kehitaman 

Rasa 3,6 Tidak enak 

Tekstur 2,25 Halus 

Kekenyalan 3,6 Tidak kenyal 

Daya terima 3,55 Tidak suka 

Keterangan: 

J1T1: formulasi jantung pisang dengan daging sapi 35%:35% dan 

formulasi tepung kedelai dengan tepung tapioka 5%:25% 

J1T2: formulasi jantung pisang dengan daging sapi 35%:35% dan 

formulasi tepung kedelai dengan tepung tapioka 10%:20% 

J1T3: formulasi jantung pisang dengan daging sapi 35%:35% dan 

formulasi tepung kedelai dengan tepung tapioka 15%:15% 

J2T1: formulasi jantung pisang dengan daging sapi 45%:25% dan 

formulasi tepung kedelai dengan tepung tapioka 5%:25% 

J2T2: formulasi jantung pisang dengan daging sapi 45%:25% dan 

formulasi tepung kedelai dengan tepung tapioka 10%:20% 

J2T3: formulasi jantung pisang dengan daging sapi 45%:25% dan 

formulasi tepung kedelai dengan tepung tapioka 15%:15% 

J3T1: formulasi jantung pisang dengan daging sapi 55%:15% dan 

formulasi tepung kedelai dengan tepung tapioka 5%:25% 

J3T2: formulasi jantung pisang dengan daging sapi 55%:15% dan 

formulasi tepung kedelai dengan tepung tapioka 10%:20% 

J3T3: formulasi jantung pisang dengan daging sapi 55%:15% dan 

formulasi tepung kedelai dengan tepung tapioka 15%:15%. 
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Tabel 2 menunjukkan bahwa warna yang paling terang terdapat pada 

perlakuan J1T3 (formulasi jantung pisang dengan daging sapi 35%:35% 

dan formulasi tepung kedelai dengan tepung tapioka 15%:15%) dengan 

rata-rata sebesar 3,55 , rasa yang paling enak terdapat pada perlakuan J1T1 

(formulasi jantung pisang dengan daging sapi 35%:35% dan formulasi 

tepung kedelai dengan tepung tapioka 5%:25%) dengan rata-rata sebesar 

1,95 , tekstur yang paling halus terdapat pada perlakuan J3T1 (formulasi 

jantung pisang dengan daging sapi 55%:15% dan formulasi tepung kedelai 

dengan tepung tapioka 5%:25%) dengan rata-rata sebesar 2,15 , bakso 

yang paling kenyal terdapat pada perlakuan J1T1 (formulasi jantung pisang 

dengan daging sapi 35%:35% dan formulasi tepung kedelai dengan tepung 

tapioka 5%:25%) dengan rata-rata sebesar 2,4 dan daya terima bakso yang 

paling disukai terdapat pada perlakuan J1T1 (formulasi jantung pisang 

dengan daging sapi 35%:35% dan formulasi tepung kedelai dengan tepung 

tapioka 5%:25%) dengan rata-rata sebesar 2,2. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penambahan jantung 

pisang kepok kuning dan tepung kedelai yang berbeda berpengaruh 

terhadap uji organoleptik pada bakso yaitu pada parameter warna, rasa, 

kekenyalan dan daya terima, tetapi tidak mempengaruhi tekstur bakso. Hal 

ini disebabkan karena jantung pisang memiliki tekstur yang hampir sama 

dengan tekstur daging sapi, sehingga penambahan dosis jantung pisang 

yang berbeda tisak mempengaruhi testur bakso. Begitu pula dengan 

penambahan dosis tepung kedelai yang berbeda juga tidak mempengaruhi 

tekstur bakso karena tepung kedelai memiliki tekstur yang hampir sama 

halusnya dengan tepung tapioka. 
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D. SIMPULAN  

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan dapat menarik 

kesimpulan bahwa  kadar protein tertinggi terdapat pada perlakuan J1T3 

(formulasi jantung pisang dengan daging sapi 35%:35% dan formulasi tepung 

kedelai dengan tepung tapioka 15%:15%) dengan rata-rata kadar protein 

sebesar 6,27 gr%. Hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa bakso yang 

paling disukai terdapat pada perlakuan JITI (formulasi jantung pisang dengan 

daging sapi 35%:35% dan formulasi tepung kedelai dengan tepung tapioka 

5%:25%) dengan rata-rata sebesar 2,2. 
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