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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanaman pisang merupakan tanaman asli Asia Tenggara, bahkan 

dari beberapa literatur menyebutkan bahwa pisang adalah tanaman asli 

dari Indonesia. Kuswanto (2003), menyebutkan bahwa pisang adalah 

tanaman asli Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya berbagai 

jenis pisang di hutan asli pulau yang ada di seluruh Indonesia.  

Sejak dahulu kala pisang telah popular di semua lapisan 

masyarakat Indonesia. Selain tumbuh sebagai tanaman liar, tanaman 

pisang juga banyak dibudidayakan. Pada hakekatnya, tanaman pisang 

diklasifikasikan dalam berbagai jenis. Jenis pisang tersebut memiliki nama 

tersendiri berdasarkan kekhasan masing-masing. Jenis pisang yang telah 

familiar seperti pisang ambon, pisang nangka, pisang mas, pisang klutuk, 

pisang tanduk, pisang hias, pisang kepok dan lain-lainnya. Berbagai pisang 

tumbuh di Indonesia, ada pisang konsumsi yang bisa langsung dimakan, 

pisang yang harus diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, pisang 

berbiji, pisang serat, ada pula tanaman pisang yang hanya dijadikan hiasan 

di pekarangan rumah. Semua tanaman pisang tersebut dapat tumbuh subur 

di Indonesia. Terbukti hampir di setiap tempat dapat dengan mudah 

ditemukan tanaman pisang, baik yang dipelihara di pekarangan rumah 

ataupun tumbuh liar di pinggiran jalan (Santoso, 1995). 
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Pisang (Musa paradisiaca) banyak disukai oleh masyarakat 

Indonesia dari berbagai kalangan, baik dari kalangan bawah hingga 

kalangan atas. Selain karena mudah didapat dan harganya terjangkau, buah 

pisang juga mengandung gizi tinggi, bergizi dan sebagai sumber vitamin, 

mineral dan juga karbohidrat. Bahkan oleh beberapa ahli kesehatan 

menyarankan untuk mengkonsumsi buah ini sebagai makanan diet 

pengganti karbohidrat, yang biasanya dipenuhi oleh nasi. Kandungan 

nutrisi lainnya seperti serat dan vitamin dalam buah pisang seperti A, B, 

dan C, dapat membantu memperlancar sistem metabolisme tubuh, 

meningkatkan daya tahan tubuh dari radikal bebas. Serta menjaga kondisi 

tetap kenyang dalam waktu lama  (Wijaya, 2013). 

Secara morfologi tanaman pisang terdiri dari daun, batang, 

bonggol, bunga pisang, dan buah pisang. Organ-organ tanaman ini sudah 

banyak dimanfaatkan, terutama yang paling sering dimanfaatkan yaitu 

buah pisang. Buah pisang dapat dikonsumsi secara langsung, dapat pula 

diolah menjadi berbagai jenis olahan makanan seperti kripik pisang, sale 

pisang, pisang goreng, dan lain-lain. Tentu saja yang diolah hanya bagian 

dagingnya saja, sehingga dari hasil produksi atau pengolahan tersebut 

meninggalkan limbah yaitu kulit pisang (Hidayat, 2013).  

Di Indonesia banyak sekali industri baik rumahan maupun pabrik 

yang mengolah pisang menjadi berbagai produk olahan makanan, dan 

tentu saja dari hasil produksi ini akan menghasilkan limbah kulit pisang 

yang sangat banyak. Dengan jumlah produksi dan konsumsi buah pisang 
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yang banyak akan menghasilkan limbah kulit pisang yang banyak pula. 

Perbandingan antara kulit dan daging adalah 1,2 : 1,6 sehingga perlu 

dipikirkan pemanfaatannya. Limbah yang tidak dimanfaatkan dan 

diberdayakan dengan benar akan menjadi sumber pencemar 

(Kumalaningsih, 1993). 

Limbah kulit pisang biasanya hanya dibuang begitu saja atau 

digunakan sebagai pakan ternak. Limbah kulit pisang merupakan limbah 

organik yang mempunyai kandungan gizi yang masih dapat dimanfaatkan. 

Kandungan utama yang dapat dimanfaatkan dari limbah kulit pisang 

adalah karbohidrat, kandungan karbohidrat pada kulit pisang cukup tinggi 

yaitu 18,5%. Seperti yang kita ketahui bahwa karbohidrat adalah bahan 

dasar dalam pembuatan etanol. Sehingga salah satu upaya pemberdayaan 

limbah kulit pisang yaitu dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan 

cuka organik (Gunawan, 2013). 

Cuka organik merupakan cuka yang terbuat dari bahan-bahan 

organik. Bahan-bahan organik merupakan bahan-bahan yang dapat 

diperbaharui, didaur ulang, dirombak oleh bakteri-bakteri fermentor 

menjadi unsur yang dapat digunakan dalam kehidupan manusia (Lesman, 

2008). Selain aman, cuka organik juga mempunyai beberapa manfaat bagi 

kesehatan karena cuka yang terbuat dari bahan dasar kulit pisang ini 

mengandung karbohidrat, protein, serat dan beberapa jenis vitamin. Kadar 

asam yang tinggi pada cuka produksi pabrik dapat mempengaruhi 

keasaman darah dan dapat mengganggu pencernaan. Selain itu, di 
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kalangan masyarakat cuka pabrik biasanya digunakan sebagai bahan 

pembersih logam dan porselen.  Cuka industri merupakan suatu cairan 

yang dapat digunakan untuk membersihkan noda atau kerak yang terdapat 

pada keramik kamar mandi. Namun hingga saat ini belum ada penelitian 

secara ilmiah untuk membuktikan pendapat tersebut. 

Untuk menghindari resiko dari hal tersebut, perlu diperimbangkan 

untuk mengganti konsumsi cuka pabrik dengan cuka organik berbahan 

dasar buah. Cuka organik dapat dimanfaatkan antara lain sebagai salah 

satu penyedap rasa khas untuk masakan Indonesia, contoh ikan asam 

manis, asinan, acar, untuk makanan pelengkap misalkan bakso, dan lain-

lain.  

Dalam penelitian Nurika dan Nur Hidayat (2001), menggunakan 

air kelapa dalam fermentasi asam asetat menggunakan metode kolom bio-

oksidasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rerata jumlah asam 

asetat yang terbentuk per hari berkisar antara 0,44-1,12%, jumlah alkohol 

yang dikonsumsi oleh bakteri perhari 2,14-2,73 ml dan kemampuan 

pembentukan asam asetat 21,79-55,10 mg/ml jam. 

Berdasarkan hasil penelitian Kwartiningsih dan Nuning (2005) 

menyatakan bahwa dengan uji kualitatif dan kuantitatif vinegar hasil 

fermentasi sari buah nanas diperoleh kadar asam asetat sebesar 4,107 

gr/100mL sehingga memenuhi komposisi asam asetat dalam vinegar pada 

umumnya yaitu minimal 4gr/100mL. 
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Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan penelitian 

“PEMANFAATAN LIMBAH KULIT BUAH PISANG KEPOK                

(Musa paradisiaca) SEBAGAI BAHAN DASAR PEMBUATAN CUKA 

ORGANIK DENGAN PENAMBAHAN Acetobacter aceti DENGAN 

KONSENTRASI  YANG BERBEDA”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya masalah dan untuk mempermudah pemahaman 

terhadap penelitian maka perlu dilakukan pembatasan masalah: 

1. Objek penelitian adalah konsentrasi Acetobacter aceti yang berbeda. 

2. Subjek penelitian adalah limbah kulit pisang kepok                       

(Musa paradisiaca). 

3. Parameter penelitian yang diukur meliputi: 

a. Parameter fisik meliputi warna, rasa, aroma, dan pH. 

b. Parameter kimia berupa kadar asam asetat. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di 

atas, maka dapat dirumuskan permasalahan: 

1. Bagaimana pengaruh penambahan Acetobacter aceti terhadap kadar 

asam asetat pada cuka dari limbah kulit pisang kepok                   

(Musa paradisiaca)? 



6 
 

2. Bagaimana kadar asam asetat tertinggi yang dihasilkan dari limbah 

kulit pisang kepok  (Musa paradisiaca)? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh penambahan Acetobacter aceti terhadap kadar 

asam asetat pada cuka kulit pisang kepok dengan konsentrasi inokulum 

yang berbeda. 

2. Mengetahui kadar asam asetat tertinggi yang dihasilkan pada cuka 

kulit pisang kepok. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain: 

1. Bagi peneliti, memberikan pengetahuan tentang pembuatan cuka dari 

limbah kulit pisang. 

2. Bagi masyarakat, memberikan informasi tentang cuka kulit pisang 

yang bisa digunakan sebagai bahan baku alternatif pembuatan cuka. 

3. Bagi pembaca, diharapkan bisa digunakan sebagai acuan dalam 

penelitian selanjutnya. 

4. Sebagai bahan ajar bioteknologi. 


