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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 
 

Di Indonesia pisang menduduki tingkat pertama dari segi luas penanaman 

dan dari segi produksinya dibandingkan buah lain. Berdasarkan penelitian Hanum 

dkk  (2012:21), total produksi pisang di Indonesia pada tahun 2006 berkisar antara 

5.037.472 ton dan bobot kulit pisang mencapai 40% dari satu buah pisang 

sehingga kulit pisang menghasilkan limbah dengan volume yang besar. Menurut 

Nanariain dkk (2017:22), pisang raja (Musa paradisiaca) merupakan tanaman asal 

Asia Tenggara dimana buahnya banyak dikonsumsi secara langsung atau diolah 

menjadi produk konsumsi lain seperti keripik pisang, pakan ternak, pakan ikan, 

dan lain sebagainya dan dengan kandungan gizi yang cukup tinggi dimungkinkan 

diolah menjadi bahan baku pembuatan makanan yang disubstitusikan pada tepung 

terigu sehingga dapat mengurangi jumlah pemakaiannya.  

Berdasarkan penelitian Syahruddin dkk (2015:117), pisang raja memiliki 

aroma yang lebih harum, rasanya lebih manis dibandingkan dengan jenis pisang 

lainnya dan kulit pisang raja memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi 

diantaranya memiliki kandungan serat, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan 

beberapa mineral. Menurut Sukriyadi (2010) kulit pisang raja adalah kulit pisang 

yang terbaik untuk dibuat menjadi tepung karena memiliki struktur serat yang 

lebih tebal dan memiliki kandungan pati yang cukup tinggi daripada jenis pisang 
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lainnya. Berdasarkan penelitian Musita (2009) kandungan pati dari kulit pisang 

raja yaitu 30,66%, pisang tanduk 29,60%, pisang ambon 29,37%, pisang kepok 

kuning 27,70%, dan pisang kepok manado 27,21%. 

Berdasarkan permasalahan limbah yang ada maka peneliti tertarik untuk 

membuat penelitian kreasi produk dengan meneliti lebih spesifik mengenai 

limbah kulit pisang raja untuk diolah menjadi tepung dan digunakan sebagai 

bahan tambahan dalam pembuatan kulit molen. Menurut Ahmadi dkk (2016:69) 

menyatakan bahwa, molen adalah sejenis jajanan pasar yang banyak disukai oleh 

masyarakat, molen biasanya berisikan buah pisang bisa juga berisikan buah atau 

bahan lain. Dengan pemanfaatan tepung kulit pisang raja sebagai penambahan 

bahan dalam pembuatan kulit molen diharapkan peneliti dapat membuat molen 

yang enak, bergizi dan dapat memanfaatkan limbah dari kulit pisang raja.  

Sebelum peneliti melanjutkan penelitian kreasi produk ini lebih jauh, 

terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan topik tepung kulit pisang raja yang 

dapat dijadikan sebagai referensi. Adapun pembahasannya sebagai berikut:  
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 
No Uraian Peneliti 1 Peneliti 2 Peneliti 3 

1 Judul 

Identifikasi Zat Gizi dan 
Kualitas Tepung Kulit 

Pisang Raja (Musa 
Sapientum) dengan Metode 
Pengeringan Sinar Matahari 

dan Oven. 

Pengaruh Substitusi 
Tepung Kulit Pisang 

Raja (Musa 
Paradisiaca) terhadap 

Kualitas Ledre. 

Pengaruh  Substitusi 
Tepung Kulit Pisang 
Raja terhadap Kadar 

Serat dan Daya Terima 
Cookies. 

2 Peneliti Syahruddin, A. N., Ibrahim, 
I. A., dan Nurdiyanah,S. Agustina, M. W. Kahara, G. D. 

3 Tahun 2015 2015 2016 

4 Jenis 
Penelitian 

Penelitian kuantitatif dengan 
pendekatan eksperimentif 

dengan menggunakan 
rancangan One-Shot Case 

Study. 

Penelitian kuantitatif 
dengan pendekatan 

eksperimentif dengan 
menggunakan 

rancangan Pottest Only 
Control Dessign. 

Metode Rancangan 
Acak Lengkap. 

5 Persamaan 

1. Menjadikan kulit  pisang 
raja menjadi tepung. 

2. Melakukan uji 
organoleptik. 

3. Melakukan uji kandungan 
gizi di laboratorium. 

1. Menggunakan tepung 
kulit  pisang raja. 

2. Menggunakan 
metode kuantitatif. 

3. Melakukan uji 
organoleptik. 

4. Melakukan uji 
laboratorium. 

5. Menggunakan 
metode ANOVA. 

1. Melakukan uji 
organoleptik. 

2. Melakukan uji 
laboratorium. 

6 Perbedaan 

1.  Menggunakan dua 
metode  pengeringan. 

2.  Melakukan perendaman    
dalam Natrium 
metabisulfite. 

1. Dalam pembuatan 
ledre. 

2. Rancangan Pottest 
Only Control 
Design 

Dalam pembuatan 
cookies. 

7 Hasil 

Metode pengeringan 
matahari memiliki 
kandungan gizi yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan 
metode pengeringan oven. 
Kandungan gizi dengan 
teknik pengeringan 
matahari: 
Air (13.63%), 
Serat kasar (16,11%) 
Karbohidrat (58,43%) 
Protein (5,15%) 
Lemak (12,71%) 

Hasil uji kesukaan dari     
keempat ledre yaitu 
LP50. 
Hasil kandungan Gizi: 
1. LP30: 
-Karbohidrat 76,9736%. 
-Kalsium  2,4682%. 
-Vitamin C 7697000 
mg/100 mg. 
 
2. LP40: 
-Karbohidrat 77,9316% 
-Kalsium 2,5321% 
-Vitamin C 10365810 
mg/100g. 
 
3. LP50: 
-Karbohidrat 79,8771% 
-Kalsium 2,7086% 
-Vitamin C 13205450 
mg/100g. 

Kadar serat tertinggi 
(2,94%) terdapat pada 
cookies dengan 
substitusi 30%. 
Berdasarkan hasil uji 
daya terima, disarankan 
menggunakan 10% 
tepung kulit pisang raja. 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
No Uraian Peneliti 1 Peneliti 2 Peneliti 3 

7 Hasil 

Kandungan gizi dengan 
teknik pengeringan oven: 

1. Air= 14,08% 
2. Serat kasar= 16,02% 
3. Karbohidrat= 57,63% 
4. Protein= 5,14% 
5. Lemak= 11,5% 

Cemaran bakteri dan 
kapang pada pengeringan 
matahari lebih tinggi 
dibandingkan pengeringan 
oven. Jumlah cemaran 
bakteri dengan pengeringan 
sinar matahari yaitu 62.000 
g dan dengan pengeringan 
oven yaitu 2.500 g. Uji 
organoleptik dari kedua 
metode disukai oleh panelis 
dilihat dari warna, aroma 
dan tekstur. Untuk metode 
pengeringan matahari 
mendapatkan persentase 
71,6% dan oven 75% 

  

  Sumber: Data Diolah (2018) 

 

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 kulit molen dengan bahan tambahan 

tepung kulit pisang raja? 

3. Bagaimana tampilan, warna, aroma, tekstur, rasa dan minat dari 

panelis (uji organoleptik) terhadap kulit molen dengan penambahan 

tepung kulit pisang raja? 
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4. Bagaimana kandungan kalori, karbohidrat, protein dan lemak yang 

terdapat pada produk kulit molen dengan penambahan tepung kulit 

pisang raja? 

5. Bagaimana penerimaan responden terhadap produk kulit molen 

dengan penambahan tepung kulit pisang raja? 

6. Bagaimana cara pemasaran kulit molen dengan penambahan tepung 

kulit pisang raja sebagai pembuatan kulit molen? 

  

1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh penulis dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui proses pembuatan tepung kulit pisang raja. 

2. Untuk mengetahui proses pembuatan kulit molen dengan bahan 

tambahan tepung kulit pisang raja. 

3. Untuk mengetahui tampilan, warna, aroma, tekstur, rasa dan minat 

dari panelis (uji organoleptik) terhadap kulit molen dengan 

penambahan tepung kulit pisang raja. 

4. Mengetahui kandungan kalori, karbohidrat, protein, dan lemak yang 

terdapat pada produk kulit molen dengan penambahan tepung kulit 

pisang raja. 

5. Mengetahui penerimaan panelis terhadap produk kulit molen dengan 

penambahan tepung kulit pisang raja. 
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6. Untuk mengetahui cara pemasaran molen dengan penambahan tepung 

kulit pisang raja sebagai pembuatan kulit molen. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Molen dengan Penambahan Tepung Kulit Pisang Raja 

 Membuat tepung dari pemanfaatan limbah kulit pisang raja sebagai 

penambahan dalam pembuatan kulit molen yang dapat disukai oleh panelis 

dan memiliki kandungan gizi khususnya kalori, karbohidrat, protein dan 

lemak. 

2.  Spesifikasi Berdasarkan Organoleptik 

a. Tekstur 

Diharapkan tekstur dari penambahan tepung kulit pisang raja terhadap 

kulit molen bisa lebih renyah. 

b. Warna  

Diharapkan warna dari penambahan tepung kulit pisang raja terhadap 

kulit molen tidak mempengaruhi warna molen pada umumnya. 

c. Rasa  

Diharapkan rasa dari penambahan tepung kulit pisang raja terhadap kulit 

molen memiliki rasa yang lebih enak dan lebih manis. 

d. Aroma  

Diharapkan aroma dari penambahan tepung kulit pisang raja terhadap kulit 

molen memiliki aroma yang harum dari kulit pisang dan tidak berbau 

busuk. 



 
 

7 

e. Kandungan Gizi 

Diharapkan penambahan tepung kulit pisang raja terhadap kulit molen 

dapat meningkatkan nilai gizi terhadap molen. 

f. Molen Tepung Kulit Pisang Raja Disukai Oleh Panelis 

Kulit molen yang dihasilkan dapat diterima dan disukai oleh panelis baik 

dari segi warna, rasa, tekstur dan aroma. 

g. Molen Tepung Kulit Pisang Raja Dapat Dipasarkan. 

Kulit molen yang dihasilkan dapat dipasarkan dengan metode 8P (Product, 

price, place, promotion, process, people, physical evidence dan 

productivity & quality) sehingga memiliki nilai jual. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

1. Pentingnya pengembangan untuk memanfaatkan limbah kulit pisang raja 

menjadi tepung kulit pisang sehingga memiliki nilai jual. 

2. Pemanfaatan tepung kulit pisang raja sebagai pembuatan kulit molen untuk 

mengetahui kandungan gizi pada kulit molen khususnya kalori, 

karbohidrat, protein, dan lemak. 

 

1.6   Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1. Asumsi Pengembangan 

 Melihat banyaknya limbah kulit pisang raja yang terbuang sia-sia pada 

penjual gorengan padahal kulit pisang raja sangat baik dimanfaatkan untuk 
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pembuatan tepung dan hasil dari tepungnya dapat diolah kembali untuk 

dijadikan makanan ringan yaitu molen. 

2. Keterbatasan Pengembangan 

 Merupakan pemanfaatan limbah kulit pisang yang sudah sangat matang 

sehingga warna kulit pisang berubah menjadi cokelat. Apabila dilakukan 

pengeringan menggunakan matahari yang membutuhkan waktu berhari-

hari maka kulit pisang akan berubah warna menjadi semakin cokelat dan 

menghitam. 

 

1.7 Definisi Istilah 

Berikut definisi istilah yang terdapat dalam penelitian ini: 

1. Limbah: Bahan yang dibuang atau terbuang dari sumber hasil aktivitas 

manusia atau proses alam dan tidak atau belum mempunyai nilai ekonomi.  

2. Tepung kulit pisang: Tepung yang dihasilkan dari kulit pisang. 

3. Molen: Pisang yang dibungkus dalam balutan kulit tepung kemudian 

digoreng. 

4. Kalori: Satuan untuk menghitung jumlah energi. 

5. Karbohidrat: Zat gizi sumber energi paling penting bagi tubuh. 

6. Protein: Zat gizi paling penting karena sebagai sumber energi. 

7. Lemak: Nutrisi makro yang menjadi sumber energi potensial bagi tubuh. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

Pada bab I PENDAHULUAN peneliti menuliskan latar belakang yang 

mendukung dilakukannya pemanfaatan limbah kulit pisang raja menjadi tepung 

kulit pisang raja sebagai penambahan bahan dalam pembuatan kulit molen, 

menjelaskan rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang ada menuliskan 

tujuan pengembangan yang ingin dicapai, menuliskan spesifikasi produk yang 

diharapkan, menuliskan alasan pentingnya pengembangan, menuliskan asumsi 

dan keterbatasan pengembangan, menuliskan definisi istilah, dan menuliskan 

pengorganisiran keseluruhan tugas akhir. Pada bab II KAJIAN PUSTAKA 

peneliti menuliskan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan kulit molen, 

menuliskan kandungan gizi pada setiap bahan pembuatan kulit molen, dan 

menuliskan strategi pemasaran yang akan digunakan yaitu 8P. 

Pada bab III METODE PENGEMBANGAN, peneliti menuliskan 

mengenai model pengembangan, prosedur pengembangan, bahan dan peralatan, 

penelitian serta uji coba produk. Pada bab IV HASIL PENGEMBANGAN, 

peneliti menuliskan data hasil uji coba yang dilakukan terhadap kulit molen 

dengan penambahan tepung kulit pisang raja serta analisis data yang dihasilkan 

berupa hasil uji organoleptik yang telah dilakukan ditinjau dari segi aroma, rasa, 

warna, dan tekstur serta menuliskan penerimaan panelis terhadap produk kulit 

molen dengan penambahan tepung kulit pisang raja. pada bab V PENUTUP 

peneliti menuliskan mengenai kajian produk yang telah dihasilkan yaitu kulit 

molen dengan penambahan tepung kulit pisang raja serta saran pemanfaatan dan 
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pengembangan produk kulit molen dengan penambahan tepung kulit pisang raja 

lebih lanjut. 
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