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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pisang merupakan buah-buahan dengan jenis yang banyak di 

Indonesia diantaranya pisang ambon, pisang raja, pisang mas, pisang kepok 

dan masih banyak lagi. Menurut Kementrian Pertanian (2014) volume 

produksi pisang di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 6,28 juta ton. 

Pemanfaatan buah pisang oleh masyarakat sangatlah besar sehingga 

menghasilkan limbah kulit pisang yang besar pula. Nilai gizi dan manfaat 

kulit pisang belum dipahami secara luas oleh masyarakat, karena pada 

umumnya kulit pisang hanya dibuang sebagai limbah organik atau 

digunakan sebagai pakan ternak.  

Berdasarkan penelitian Anhwange et al, (2009) kulit pisang 

mengandung karbohidrat sebesar 59%, protein kasar 0,9%, lemak kasar 

1,7%, serat kasar 31,7%, dan beberapa kandungan mineral di dalamnya 

seperti potasium 78,1%, kalsium 19,2%, besi 24,3% dan mangan 24,3%. 

Menurut Lee et al, (2010) kulit pisang memiliki kandungan non-nutrisi yaitu 

polifenol dan flavonoid. Polifenol merupakan sumber potensial antioksidan 

dan antimikrobia terhadap sejumlah besar bakteri patogen, dan untuk 

pencegahan penyakit. Fenol memiliki berbagai kegunaan terapiutik, seperti 

antioksidan, antikarsinogenik, mengangkut radikal bebas, dan menurunkan 

komplikasi kardiovaskular.  

Kandungan serat kasar dalam kulit pisang cukup tinggi sehingga 

memiliki peluang untuk dimanfaatkan sebagai produk makanan kaya serat. 
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Serat dalam makanan berasal dari dinding sel berbagai sayuran dan buah-

buahan atau sedikit yang berasal dari biji-bijian dan serealia. Serat makanan 

terdiri dari serat kasar (crude fiber) dan serat makanan (dietary fiber). Serat 

kasar adalah zat sisa asal tanaman yang biasa dimakan yang masih 

tertinggal setelah berturut-turut diekstraksi dengan zat pelarut, asam encer 

dan alkali (Beck, 2011). Menurut Astawan (2004) serat kasar tidaklah identik 

dengan serat pangan (diatary fiber). Kira-kira hanya seperlima sampai 

setengah dari seluruh serat kasar yang berfungsi sebagai dietary fiber. 

Dietary fiber merupakan komponen dari jaringan tanaman yang tahan 

terhadap proses hidrolisis oleh enzim dalam lambung dan usus kecil. Pada 

proses pemasakan terjadi proses katabolisme sehingga menyebabkan 

sebagian serat kasar bahan segar menjadi dapat dicerna atau berubah 

menjadi serat pangan pada produk akhir.   

Saat ini di masyarakat perkotaan terjadi pergeseran pola konsumsi 

pangan, yaitu cenderung mengkonsumsi makanan siap saji, disamping 

rendah serat, umumnya mempunyai kandungan lemak dan protein tinggi 

(Sulistijani, 2001). Kurangnya asupan serat dalam waktu lama menyebabkan 

resiko terserang penyakit degeneratif seperti kanker kolon, diabetes mellitus 

dan jantung koroner. Berdasarkan Depkes (2008) manfaat serat bagi 

kesehatan diantaranya adalah menurunkan kolesterol darah, menurunkan 

resiko penyakit degeneratif, penyakit divertikular, penyakit kardiovaskular, 

kanker kolon dan kegemukan (obesitas) serta gangguan pencernaan seperti 

mencegah terjadinya sembelit dan memperlancar buang air besar.  

Hasil penelitian Silalahi (2006) menunjukkan bahwa serat yang larut 

dapat menurunkan kadar kolesterol darah, sedangkan serat yang tidak larut 
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hanya sedikit berpengaruh. Hal ini diduga karena serat yang larut mengikat 

asam dan garam empedu sehingga reabsorpsinya dapat dicegah. Garam 

empedu lalu  dibuang dari sirkulasi usus-hati (entero-hepatic circulation) dan 

hanya sedikit yang tersedia untuk absorpsi lipida di usus. Produk fermentasi 

serat pangan oleh mikroflora di dalam kolon (Bifidobacteria), yang juga 

disebut probiotik, mungkin juga berpengaruh terhadap metabolisme lipida. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan pemanfaatan kulit pisang yang 

mengandung serat adalah dengan mengolahnya menjadi produk pangan 

seperti cookies. Cookies merupakan salah satu jenis produk makanan ringan 

yang sangat digemari oleh berbagai kalangan masyarakat dari berbagai 

kalangan usia. Menurut Rosmisari (2006) dan Suarni (2009), konsumsi rata-

rata cookies di Indonesia adalah 0,4 kg/tahun. Cookies merupakan salah 

satu jenis biskuit yang dibuat dari adonan lunak, berkadar lemak dan gula 

tinggi, relatif renyah bila dipatahkan dan penampang potongannya bertekstur 

kurang padat (SNI 01-2973-1992). Cookies terbuat dari tepung, gula, lemak 

dan memiliki kadar air kurang dari 4%, dan masih jarang ditemukan cookies 

yang tidak menggunakan tepung terigu sebagai bahan dasarnya. 

Menurut Anhawange et al, (2009) komposisi pati pada kulit pisang 

diperkirakan  mencapai  59% sehingga kulit pisang dapat diolah atau 

dimanfaatkan menjadi tepung. Tepung ini dapat menggantikan atau 

mengurangi jumlah tepung terigu yang biasa dipakai dalam pembuatan 

cookies. Cookies yang selama ini dikonsumsi masyarakat hanya 

mengandung zat gizi makro dan rendah serat, sehingga diharapkan dengan 

substitusi tepung kulit pisang dapat menambah serat serta memperbaiki 

kandungan gizi cookies. 
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Hasil penelitian Zuhrina (2011) tentang pengaruh penambahan tepung 

kulit pisang raja terhadap daya terima kue donat menunjukkan bahwa pada 

umumnya ketiga kue donat dengan penambahan tepung kulit pisang raja 

dengan konsentrasi yang berbeda tidak disukai berdasarkan warna, aroma, 

rasa dan tekstur kue donat. Hasil organoleptik yang tidak disukai panelis 

pada produk donat dengan penambahan tepung kulit pisang raja adalah 

warna donat yang cederung kecoklatan gelap serta teksturnya yang padat 

dan agak keras sehingga peneliti tertarik untuk mensubstitusikan tepung kulit 

pisang dengan produk lain yaitu cookies yang diharapkan dapat 

memperbaiki daya terima produk. 

Substitusi tepung kulit pisang dapat menyebabkan perubahan pada 

sifat organoleptik dimana akan mempengaruhi warna, aroma, rasa dan 

tekstur. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan 

penelitian tentang pengaruh substitusi tepung kulit pisang raja terhadap 

kadar serat dan daya terima cookies. Penelitian ini akan menggunakan 

bahan dasar kulit pisang raja karena kandungan patinya lebih tinggi 

dibandingkan pisang yang lainnya. Sukriyadi (2010) menyatakan bahwa 

semua jenis kulit pisang dapat diolah menjadi tepung, namun yang terbaik 

adalah kulit pisang raja karena memiliki struktur serat yang lebih tebal dan 

memiliki kandungan pati yang cukup tinggi. Tepung kulit pisang raja 

mengandung serat kasar yang lebih tinggi dan karbohidrat yang lebih rendah 

daripada jenis pisang lainnya.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah 

“Bagaimanakah pengaruh substitusi tepung kulit pisang raja terhadap kadar 

serat dan daya terima cookies”  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum  

Untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung kulit pisang raja 

terhadap kadar serat dan daya terima cookies. 

2. Tujuan khusus  

a. Mengukur  kadar serat cookies yang dibuat dengan substitusi tepung 

kulit pisang  raja pada berbagai konsentrasi.  

b. Mengukur daya  terima cookies yang dibuat dengan substitusi tepung 

kulit pisang raja pada berbagai konsentrasi. 

c. Menganalisis pengaruh substitusi tepung kulit pisang raja terhadap 

kadar serat cookies 

d. Menganalisis pengaruh substitusi tepung kulit pisang raja terhadap 

daya terima cookies  

e. Menginternalisasi nilai-nilai keislaman dalam makanan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Dapat menambah pengetahuan tentang substitusi tepung kulit 

pisang raja terhadap kadar serat dan daya terima cookies. Penelitian ini 
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dapat digunakan sebagai acuan atau referensi yang dapat dipertanggung 

jawabkan apabila mengadakan penelitian lanjutan. 

2. Bagi masyarakat  

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

penganekaragaman pangan melalui pemanfaatan kulit pisang raja 

sebagai bahan pensubstitusi dalam pembuatan cookies. 

  

 


