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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Pisang (Musa Paradisiaca L) adalah buah yang sangat populer dan 

memiliki kandungan gizi yang tinggi (Aurore dkk, 2009:76). Pisang menjadi salah 

satu pilihan buah yang dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat Indonesia karena 

rasanya yang enak, kandungan gizinya yang lengkap, dan ketersediaannya yang 

melimpah di Indonesia. Pisang juga sering dijadikan alternatif bahan pangan 

dalam perindustrian makanan karena tinggi karbohidrat dan protein (Mohapatra 

dkk, 2010:327). 

Salah satu jenis pisang yang kerap dimanfaatkan sebagai alternatif pangan 

ialah pisang raja. Pisang raja menjadi pilihan yang tepat karena rasanya yang 

manis dan teksturnya yang pas, tidak terlalu keras juga tidak terlalu lembut. Pada 

umumnya, buah pisang akan digunakan, sedangkan kulit pisang akan dibuang dan 

menjadi limbah (Vu dkk, 2016:81). 

Limbah kulit pisang raja dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, yaitu 

sebagai bahan substitusi dalam pembuatan produk  makanan dengan diolah 

menjadi tepung kulit pisang raja (Futeri dan Pharmayeni, 2014:40). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa  kulit pisang raja memiliki komposisi lemak 2,11 

g, karbohidrat  18,50%, serat kasar 12,06 g, protein 0,32 g, vitamin C 17,5 mg, 

kalsium 715 mg (Wardhany, 2014:50). Dari data analisa kimia tersebut dapat 



2 

 

dilihat bahwa kulit pisang raja tinggi akan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh, 

terutama serat. 

Muffin adalah sejenis cake yang dibuat dalam ukuran personal, teksturnya 

padat, agak menggumpal di bagian isinya, dan bentuknya mirip dengan cupcake, 

serta pembuatannya lebih sederhana dibandingkan membuat cake (Prakoso, 

2011:4). Pada umumnya, muffin yang beredar di pasaran sebagian besar terbuat 

dari bahan dasar tepung terigu (Hartono, 2012:2). 

Pemanfaatan tepung terigu sebagai bahan pangan di Indonesia sampai saat 

ini cukup tinggi, sedangkan volume impor gandum Indonesia mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Dari perhitungan trend diperoleh hasil bahwa 

setiap tahun akan terjadi penambahan volume impor sekitar 11.793 ton (Pradeksa 

dkk, 2014). Dengan demikian, perlu ditemukan bahan-bahan alternatif untuk 

mengurangi penggunaan tepung terigu yang banyak tersedia di Indonesia, salah 

satunya adalah tepung kulit pisang raja.  

Sebelum peneliti melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terdapat beberapa 

penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang dapat dijadikan sebagai 

referensi. Adapun pembahasannya sebagai berikut:  

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 
No. Uraian Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian 3 

1 Judul Kajian Sifat Kimia 

dan Sifat 

Organoleptik pada 

Tepung Kulit Pisang 

dari Beberapa 

Varietas Pisang 

Pengaruh Substitusi 

Tepung Kulit 

Pisang Raja 

terhadap Kadar 

Serat dan Daya 

Terima Cookies 

Substituting Wheat 

Flour with Banana 

Skin Flour from 

Mixture Various 

Skin Types of 

Banana on Making 

Donuts 

2 Peneliti Sukriyadi, L. Kahara, Dina Gati Futeri, Renny dan 

Pharmayeni 

3 Tahun 2010 2016 2014 

4 Jenis Eksperimen Eksperimen Eksperimen 
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
5 Persamaan 1. Menggunakan 

metode 

eksperimen. 

2. Objek penelitian 

adalah tepung 

kulit pisang. 

3. Melakukan uji 

sifat 

organoleptik. 

4. Melakukan uji 

kandungan gizi 

serat. 

1. Menggunakan 

metode 

eksperimen. 

2. Objek penelitian 

adalah tepung  

kulit pisang raja. 

3. Melakukan uji 

organoleptik dan 

uji kesukaan 

panelis. 

1. Menggunakan 

metode 

eksperimen. 

2. Objek 

penelitian 

adalah tepung  

kulit pisang. 

3. Melakukan uji 

organoleptik 

dan uji 

kesukaan 

panelis. 

6 Perbedaan 1. Objek penelitian 

adalah tepung 

kulit pisang raja. 

2. Mengolah tepung 

kulit pisang raja 

sebagai bahan 

dalam pembuatan 

muffin. 

3. Melakukan uji 

kesukaan panelis. 

1. Mengolah 

tepung kulit 

pisang raja 

sebagai bahan 

dalam 

pembuatan 

muffin. 

2. Menggunakan 

perlakuan 

substitusi 

dengan 

persentase 10%, 

15%, dan 20%. 

3. Melakukan uji 

kandungan gizi 

serat. 

1. Objek 

penelitian 

adalah tepung 

kulit pisang 

raja. 

2. Mengolah 

tepung kulit 

pisang raja 

sebagai bahan 

dalam 

pembuatan 

muffin. 

3. Menggunakan 

perlakuan 

substitusi 

dengan 

persentase 

10%, 15%, dan 

20%. 

4. Melakukan uji 

kandungan gizi 

serat. 

7 Hasil Kulit pisang raja 

merupakan salah satu 

jenis kulit pisang 

yang terbaik untuk 

diolah menjadi 

tepung dan 

mengandung serat 

yang lebih tinggi 

dibandingkan jenis 

pisang lainnya. 

Yang paling 

disukai adalah 

cookies dengan 

substitusi tepung 

kulit pisang raja 

sebesar 10%. 

Yang paling 

disukai adalah 

donat dengan 

substitusi tepung 

kulit pisang raja 

sebesar 10%. 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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1.2   Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembuatan tepung kulit pisang raja? 

2. Bagaimana proses pembuatan muffin tepung kulit pisang raja? 

3. Bagaimana hasil pengujian organoleptik (aroma, rasa, warna, dan tekstur) 

pada muffin tepung kulit pisang raja? 

4. Bagaimana hasil pengujian kandungan serat kasar dan protein yang 

terdapat pada muffin tepung kulit pisang raja? 

5. Bagaimana kelayakan muffin tepung kulit pisang raja menurut panelis? 

6. Bagaimana cara menjual muffin tepung kulit pisang? 

 

1.3. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui proses pembuatan tepung kulit pisang raja. 

2. Untuk mengetahui proses pembuatan muffin tepung kulit pisang raja. 

3. Untuk mengetahui hasil uji organoleptik (aroma, rasa, warna, dan tekstur) 

pada muffin tepung kulit pisang raja. 

4. Untuk mengetahui hasil pengujian kandungan serat kasar dan protein 

yang terdapat pada muffin tepung kulit pisang raja. 

5. Untuk mengetahui kelayakan muffin tepung kulit pisang raja menurut 

panelis. 
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6. Untuk mengetahui cara menjual muffin tepung kulit pisang. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Muffin Tepung Kulit Pisang Raja 

a. Aroma 

Muffin tepung kulit pisang raja ini diharapkan memiliki aroma harum 

dan manis khas pisang raja, dan aromanya diharapkan tidak hilang 

karena proses pengeringan selama pembuatan tepung kulit pisang raja. 

b. Rasa 

Muffin tepung kulit pisang raja ini diharapkan memiliki rasa yang 

manis dan enak seperti muffin pada umumnya, tanpa terasa pahit atau 

getir karena  penambahan tepung kulit pisang raja. 

c. Warna 

Muffin tepung kulit pisang ini diharapkan berwarna keemasan dan 

tidak terlalu coklat karena penambahan tepung kulit pisang raja. 

d. Tekstur 

Muffin tepung kulit pisang raja ini diharapkan memiliki tekstur yang 

padat dan lembut seperti muffin pada umumnya, tetap dapat 

mengembang dan tidak menggumpal. 

e. Kandungan Gizi 

Produk muffin tepung kulit pisang raja ini diharapkan memiliki 

kandungan serat kasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan muffin 
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tanpa substitusi tepung kulit pisang raja. Serat kasar yang terdapat 

dalam kulit pisang diharapkan tidak hilang selama proses pengolahan. 

f. Penerimaan Pasar  

Produk muffin tepung kulit pisang raja diharapkan dapat diterima oleh 

pasar, sehingga dapat dijual di masyarakat, terutama masyarakat 

Surabaya. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

1. Bagi Peneliti 

a. Mengetahui cara pembuatan tepung kulit pisang raja. 

b. Mengetahui cara pembuatan produk muffin dengan substitusi tepung 

kulit pisang raja. 

c. Menambah wawasan perihal kualitas serta kelayakan dari produk 

muffin dengan substitusi tepung kulit pisang raja. 

2. Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Masyarakat 

a. Menambah wawasan masyarakat mengenai kandungan nutrisi dan 

manfaat dari kulit pisang raja. 

b. Menjadi salah satu kreasi produk yang memiliki nilai jual dengan 

pemanfaatan limbah kulit pisang raja. 
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1.6   Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Dalam penelitian ini, muffin tepung kulit raja pisang dikembangkan 

dengan adanya beberapa asumsi, yaitu bahwa kulit pisang raja biasanya hanya 

dibuang, sedangkan kulit pisang raja memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. 

Pengembangan ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu peneliti hanya 

melakukan penelitian sampai dengan uji organoleptik serta uji kandungan serat 

kasar dan protein dari produk muffin tepung kulit pisang raja. 

 

1.7 Definisi Istilah 

1. Tepung kulit pisang raja adalah tepung yang berasal dari kulit pisang raja 

yang sudah diproses dengan cara dikeringkan, digiling, dan diayak. 

2. Muffin adalah sejenis cake yang dibuat dalam ukuran personal, teksturnya 

padat, agak menggumpal di bagian isinya, dan bentuknya mirip dengan 

cupcake, serta pembuatannya lebih sederhana dibandingkan membuat cake 

(Prakoso, 2011:4). 

3. Penilaian organoleptik disebut juga penilaian dengan indera atau penilaian 

sensorik, merupakan cara yang paling primitif. Penilaian ini banyak 

digunakan untuk menilai mutu hasil pertanian dan makanan (Utami dkk, 

2014:81). 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini dimulai dengan perumusan latar belakang masalah sebagai 

dasar penelitian mengenai substitusi tepung terigu dengan tepung kulit pisang raja 
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dalam pembuatan muffin, perumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah 

yang disertai tujuan dari penelitian, dilanjutkan dengan penulisan spesifikasi 

produk yang diharapkan dari penelitian, pentingnya pengembangan, asumsi dan 

keterbatasan pengembangan, definisi istilah, dan sistematika penulisan penelitian. 

 Dalam kajian pustaka, peneliti menuliskan beberapa tinjauan dari bahan-

bahan yang digunakan dalam penelitian dan tinjauan kandungan gizi yang akan 

diujikan di laboratorium. Dalam metode pengembangan, peneliti merumuskan 

metode-metode penelitian yang digunakan, prosedur pengembangan dari tepung 

kulit pisang raja, bahan dan peralatan yang digunakan, proses pembuatan muffin 

tepung kulit pisang raja, dan teknik pengumpulan data yang digunakan.  

Dalam penulisan pembahasan, peneliti menjelaskan mengenai penyajian 

data uji coba, analisis data hasil penelitian, analisis hasil uji organoleptik, dan data 

hasil uji laboratorium. Pada akhir penelitian, peneliti memberikan kesimpulan dan 

saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. 

 


