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A. LATAR BELAKANG 

Pengembangan produk baru dan diversifikasi olahan dari berbagai 

tepung dalam menunjang ketahanan pangan selama ini masih terfokus 

pada sumber daya tepung yang ada seperti tepung terigu, beras, jagung, 

dan tapioka. Potensi pengembangan tepung yang selama ini merupakan 

limbah dan belum digunakan maksimal, seperti bonggol pisang yang 

biasanya setelah dipanen pisangnya, bonggol dibiarkan membusuk di 

lahan pertanian. Hampir di seluruh wilayah Indonesia terdapat tanaman 

pisang yang beraneka ragam jenis varietasnya (BPS, 2012). 

Pemanfaatan bonggol pisang ini menjadi tepung didasarkan bahwa 

bonggol merupakan komponen polisakarida yang tentunya bisa dioleh 

menjadi sumber tepung baru. Bonggol pisang merupakan bagian bawah 

batang pisang yang menggembul berbentuk umbi. Menurut Rosdiana 

(2009) bonggol pisang memiliki komposisi yang terdiri dari 76% pati dan 

20% air. Pati ini menyerupai pati tepung sagu dan tepung tapioka. 

kandungan gizi bonggol pisang yang cukup tinggi memungkinkan bonggol 

pisang untuk dijadikan sebagai alternative bahan pangan yang cukup 

potensial. 

Kandungan mineral dalam bonggol pisang tertinggi adalah K 

sedangkan unsur micromineral yang tertinggi adalah Fe diikuti oleh Zn dan 

kandungan mineral Ca (Nitis, 1998). Menurut Alatsier (2009), Unsur 
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mineral juga dikenal sebagai zat organik atau kadar abu. Dalam proses 

pembakaran, bahan-bahan organik terbakar tetapi zat anorganiknya tidak, 

karena itulah disebut abu.  

Pembuatan produk makanan yang berbahan bonggol pisang, 

bonggol pisang akan diolah menjadi tepung setelah itu disubstitusikan 

pada brownies kukus. Manfaat pembuatan brownies tepung bonggol 

pisang selain digunakan untuk meningkatkan penganekaragaman pangan 

yang terbuat dari tepung bonggol pisang serta untuk meningkatkan mutu 

dan masa simpan tepung bonggol pisang sehingga berhubungan dengan 

penganekaragaman pangan yang dapat diterima oleh konsumen. Maka 

perlu diketahui daya terima konsumen terhadap kesukaan brownies kukus 

dengan uji daya terima serta melakukan uji tingkat pengembangan 

brownies kukus bonggol pisang yang akan digunakan untuk mengetahui 

tingkat pengembangan brownies kukus bonggol pisang yang 

disubstitusikan dengan 4 perlakuan yang berbeda. Pengujian daya terima 

menggunakan uji mutu hedonik yaitu uji hedonik digunakan untuk 

mengetahui respon panelis terhadap sifat mutu organoleptik yang umum 

seperti warna, aroma, rasa, tekstur, dan keseluruhan produk (Rahayu, 

1998). 

Berdasarkan berbagai uraian diatas, maka perlu dilakukan 

penelitian tentang ”Pengaruh Substitusi Tepung Bonggol Pisang (Musa 

paradisiaca) pada Pembuatan Brownies Kukus Terhadap Kadar Abu, 

Tingkat Pengembangan, dan Daya Terima” yang bertujuan untuk 

meningkatkan pemanfaatan tepung bonggol pisang sebagai bahan 

substitusi tepung terigu dalam pembuatan brownies kukus. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah 

yang dikemukakan oleh penulis adalah apakah terdapat pengaruh 

substitusi tepung bonggol pisang pada pembuatan brownies kukus 

terhadap kadar abu,tingkat pengembangan, dan daya terima ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung bonggol pisang 

(Musa paradisiaca) terhadap kadar abu, tingkat pengembangan, dan 

daya terima brownies kukus. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui kadar abu brownies kukus dengan substitusi tepung 

bonggol pisang (Musa paradisiaca). 

b. Mengetahui tingkat pengembangan brownies kukus dengan 

substitusi tepung bonggol pisang (Musa paradisiaca). 

c. Mengetahui daya terima brownies kukus dengan substitusi tepung 

bonggol pisang (Musa paradisiaca). 

d. Menganalisis pengaruh substitusi tepung bonggol pisang (Musa 

paradisiaca) terhadap kadar abu brownies kukus. 

e. Menganalisis pengaruh substitusi tepung bonggol pisang (Musa 

paradisiaca) terhadap tingkat pengembangan brownies kukus. 

f. Menganalisis pengaruh substitusi tepung bonggol pisang (Musa 

paradisiaca) terhadap daya terima brownies kukus. 

 



 

4 
 

D. MANFAAT PENELITIAN 

 Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

 Peneliti dapat mengetahui tentang pengaruh substitusi tepung 

bonggol pisang (Musa paradisiaca) terhadap kadar abu, tingkat 

pengembangan, dan daya terima brownies kukus. 

2. Bagi Peneliti Lanjutan 

Sebagai bahan acuan yang dapat dipertanggung jawabkan 

apabila ada penelitian yang sejenis. 

3. Bagi Masyarakat 

Menambah pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan 

bonggol pisang dalam pembuatan brownies kukus. 

4. Bagi Industri 

Menambah pengetahuan dan inovasi baru bagi industri, 

khususnya industri rumahan yang membuat brownies kukus dengan 

menggunakan tepung bonggol pisang.   

 
E. RUANG LINGKUP 

 Ruang lingkup materi pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan 

mengenai pengaruh substitusi tepung bonggol pisang (Musa paradisiaca) 

terhadap kadar abu, tingkat pengembangan, dan daya terima brownies 

kukus. 


