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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pisang merupakan salah satu jenis buah yang dapat mudah ditanam. Pisang 

memiliki produktivitas dan daya adaptasi yang tinggi sehingga tidak heran jika di 

Indonesia, pisang memiliki penyebaran pertumbuhan yang merata (Sari, 2018:1-2). 

Pisang dapat dikonsumsi oleh segala usia mulai dari bayi hingga lansia karena 

banyaknya kandungan gizi yang ada didalamnya. Kandungan gizi yang terkandung 

di dalam 100 gram  pisang antara lain karbohidrat hingga 38%, serat 3%, protein 2%, 

vitamin C 10%, vitamin B6 28% yang mana dapat meningkatkan kekebalan pada 

tubuh (Sari, 2018:13).   

Pisang raja merupakan jenis pisang unggulan yang banyak ditemui di tengah 

masyarakat. Menurut Sari (2018:14), pisang raja memiliki kandungan gizi yang lebih 

banyak dibandingkan jenis pisang lainnya dan adanya kandungan gizi seperti fosfor, 

kalsium, dan zat besi yang tidak ditemui dalam jenis pisang lain. Kandungan gizi 

yang terkandung dalam 100 gram pisang raja yaitu karbohidrat 38,2%, fosfor 22 

miligram, protein 2,4%, zat besi 0,8 gram, kalsium 10 miligram, 10% vitamin C, dan 

28% vitamin B6. Memanfaatkan buah pisang, terutama jenis pisang raja menjadi 

produk lain harus mulai dilakukan. Pemanfaatan perlu dilakukan untuk dapat 

memperpanjang umur masa simpan dari pisang itu sendiri dan juga untuk menambah 

nilai jual produk. Salah satu cara yang dapat digunakan yaitu dengan menjadikan 
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pisang menjadi tepung yang dapat digunakan untuk menggantikan penggunaan 

tepung terigu.  

Tepung pisang raja adalah hasil penggilingan dari buah pisang jenis pisang 

raja yang telah dikeringkan kemudian dihaluskan dan mengalami proses 

penganyakan hingga menjadi tepung. Pisang raja yang digunakan untuk pembuatan 

tepung merupakan buah pisang raja yang belum matang yang mana dapat dilihat dari 

kulitnya yang masih berwarna hijau. Kandungan tepung pisang raja memiliki 

kandungan serat kasar yang lebih banyak 1% yaitu sebesar 2,51%  dibandingkan 

dengan tepung terigu yang hanya mengandung 1,51%. Serat kasar yang terkandung 

di dalamnya dapat memperlancar pencernaan (Silfia, 2012:74). Menurut Silfia 

(2012:74), pengolahan tepung pisang raja untuk menjadi produk juga dapat 

menambah daya simpan produk karena adanya kadar air yang tidak tinggi 

dibandingkan dengan tepung terigu. Selain itu, kandungan protein yang ada di dalam 

tepung pisang raja lebih dapat mengikat dengan kandungan protein lain seperti telur 

yang mana dapat meningkatkan kandungan protein yang lebih banyak hingga 5,54% 

dibandingkan dengan penggunaan tepung terigu. Pengolahan pisang menjadi tepung 

sudah banyak dijalankan di Indonesia. Pada tahun 2010, produksi tepung pisang 

nasional mencapai 4.383.384 ton yang senilai dengan 6,5 triliun rupiah (BPS, 2010). 

Meskipun pengolahan tepung pisang sudah berkembang, namun masih adanya 

keterbatasan teknologi yang dimiliki, sehingga perlu adanya perkembangan lebih 

lanjut dari penggunaan tepung pisang terutama tepung pisang raja ini.  

Tanaman pepaya adalah salah satu tanaman buah-buahan yang banyak 

ditanam dan ditemukan di Indonesia. Tanaman pepaya (Carica papaya L.)  mudah 



3 
 

tumbuh di daerah yang basah hingga kering, dan dapat tumbuh di daerah  

pegunungan yang memiliki ketinggian mencapai 1.000 meter di atas permukaan air 

laut  (Sujiprihati dan Suketi, 2009:5). Tanaman pepaya juga dapat tumbuh dengan 

mudah di pekarangan rumah. Dengan melihat mudahnya penanaman pepaya di 

Indonesia, konsumsi dan penjualan buah pepaya di Indonesia akan  terus 

berkembang. Pada tahun 2014, konsumsi buah  pepaya di Indonesia saja sudah 

mencapai 2.086 kilogram untuk per tahunnya, angka ini mengalami peningkatan dari 

tahun 2013 yang mana Indonesia mengonsumsi sebanyak 1.825 kilogram per 

tahunnya (Kementerian Pertanian, 2016). Dapat dilihat dari potensi buah pepaya 

sendiri dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan lagi, terlebih buah pepaya 

mempunyai nilai jual yang ekonomis.  

Mengonsumsi buah-buahan seperti pepaya akan meninggalkan limbah berupa 

kulit dan juga biji. Dengan adanya konsumsi buah pepaya yang terus meningkat akan 

sekaligus menambah jumlah limbah yang dihasilkan. Pemanfaatan limbah terutama 

biji pepaya belum banyak dijumpai dan dimanfaatkan secara optimal oleh 

masyarakat. Biji pepaya merupakan biji yang berwarna hitam, dimana biji ini dilapisi 

dengan lapisan bening (Pangesti dkk, 2013:158). Pemanfaatan biji pepaya menjadi 

tepung merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi limbah 

dari biji pepaya dan menambah nilai jual dari limbah.  

Tepung biji pepaya merupakan hasil penggilingan dari biji pepaya yang telah 

dikeringkan sebelumnya, kemudian dihaluskan dan mengalami proses penganyakan 

hingga menjadi tepung. Tepung biji pepaya mengandung kandungan gizi yang kaya 

meskipun berasal dari limbah. Kandungan gizi yang terkandung yaitu protein 25,1%,  
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vitamin C 8%, vitamin A 11%, tanin 0,33% , dan serat kasar 45,6% yang sangat baik 

untuk pencernaan (Rachmatika, 2015:123-128). Tepung biji pepaya yang 

ditambahkan berfungsi sebagai penambah gizi bagi produk brownies kukus tepung 

pisang raja.  

Produk makanan berupa cake atau  roti merupakan produk yang digemari 

oleh masyarakat, salah satunya adalah brownies. Brownies adalah jenis cake 

berwarna cokelat kehitaman yang memiliki tekstur lebih keras dibandingkan dengan 

cake, sejatinya brownies merupakan produk yang awalnya merupakan adonan gagal 

karena teksturnya yang dianggap lebih keras dibandingkan dengan  cake  (Khotijah, 

2015:9). Bahan untuk membuat brownies mudah ditemukan yaitu terdiri dari tepung 

terigu, butter, gula, telur, baking powder, kokoa bubuk yang akan dicampur 

kemudian dipanggang ataupun dikukus (Susanto, 2018:33). Bahan utama brownies 

yaitu tepung terigu memiliki fungsi sebagai pembuat kerangka kue, pengikat bahan-

bahan lain, dan juga sebagai pendistribusi agar adonan menyatu dengan rata 

(Astawan, 2009:51). Tepung terigu yang digunakan untuk pembuatan brownies 

adalah tepung terigu protein rendah. 

Hingga saat ini di Indonesia, konsumsi tepung terigu terus mengalami 

peningkatan. Dengan peningkatan kebutuhan akan tepung terigu akan berpengaruh 

terhadap permintaan gandum di Indonesia. Santoso dkk (2014:167), mengatakan jika 

produksi gandum di Indonesia belum dapat mencukupi permintaan yang ada dan 

mengharuskan adanya impor dari negara lain. Pada tahun 2017, peningkatan 

konsumsi tepung terigu meningkat sebesar 21,49% dari tahun sebelumnya namun 

hanya dapat dipenuhi sebesar 5,20% saja dari dalam  negeri (Pusat Data dan 
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Informasi Pertanian, 2017). Dengan melihat masih banyaknya impor yang dilakukan 

untuk pemenuhan kebutuhan tepung terigu, pembuatan tepung pisang raja dapat 

digunakan sebagai pengganti bahan utama yaitu tepung terigu dalam pembuatan 

brownies kukus. Guna menambah kandungan protein dalam pembuatan brownies 

kukus dilakukan penambahan tepung biji pepaya. Sebelum peneliti melanjutkan 

penelitian ini lebih lanjut, penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu 

yang digunakan sebagai referensi. Dibawah ini merupakan beberapa penelitian 

terdahulu yang menjadi pendukung penelitian ini: 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

No Uraian Peneliti 1 Peneliti 2 Peneliti 3 

1 Judul Pengaruh Substitusi 
Tepung Pisang pada 

Pembuatan 

Brownies terhadap 

Sifat Kimia dan 
Penerimaan 

Organoleptik 

The Utilization of 
Musa balbisiana 

Banana Flour in 

Brownies Cake  

Preparation 

Pembuatan 
Brownies Cokelat 

Putih Kukus 

dengan 

Penambahan 
Pisang Kepok 

(Musa paradisiacal 

 formatypica) 
 

2 Peneliti Silfia Musita, N. Sari, I. K. 

3 Tahun 2012 2014 2018 

4 Jenis 
Penelitian 

Kualitatif 
eksperimen  

 

Kualitatif  
eksperimen 

Kualitatif 
eksperimen 

5 Persamaan  1. Membuat 

brownies dengan 
tepung pisang. 

2. Menggunakan 

rancangan  
acak lengkap 

dengan 

membandingkan 

tingkat  
kesukaan dengan 

sampel kontrol. 

1. Membuat 

brownies 
menggunakan 

tepung pisang. 

2. Melakukan 
perhitungan 

bahan dan harga 

produksi untuk 

menjual produk 
brownies pisang 

batu. 

 

1. Membuat 

brownies dengan 
tepung pisang. 

2. Melihat 

kandungan gizi 
dan juga uji 

organoleptik 

pada produk 

brownies. 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Uraian Peneliti 1 Peneliti 2 Peneliti 3 

  3. Melihat 
kandungan gizi 

pada brownies 

yaitu serat kasar. 
 

3. Melihat 
kandungan gizi 

berupa serat 

pangan. 
 

 

6 Perbedaan  1. Jenis pisang 

yang 

digunakan 
berbeda. 

2. Tidak adanya 

penambahan 
bahan berupa 

tepung biji 

pepaya. 

3. Masih adanya 
penggunaan 

tepung terigu 

untuk 
pembuatan 

brownies 

(perbandingan 
tepung pisang 

yang 

digunakan 

adalah 
100%,75%, 

25%, dan 

kontrol). 
 

1. Jenis pisang yang 

digunakan 

berbeda yaitu 
pisang batu. 

2. Tidak ada  

penambahan 
bahan  

 berupa tepung 

biji pepaya. 

3. Masih adanya 
penggunaan 

tepung terigu 

untuk pembuatan 
brownies 

(perbandingan 

tepung pisang: 
tepung terigu 

yang digunakan 

adalah 10:90, 

20:80, 30:70, 
40:60, 50:50, dan, 

60:40. 

 

1. Jenis pisang 

yang digunakan 

berbeda yaitu 
pisang kepok. 

2. Tidak adanya 

penambahan 
bahan  

berupa tepung 

biji pepaya 

hanya 
penambahan 

tepung pisang 

kapok sebanyak 
(125gr, 150gr, 

175gr, dan 

200gr). 
3. Masih adanya 

penggunaan 

tepung terigu 

untuk 
pembuatan 

brownies.  

 

7 Hasil  Perlakuan terbaik 

menurut peneliti  

terdapat pada 
sampel yang 

menggunakan 75% 

tepung pisang, 
dimana hasilnya 

menunjukkan kadar 

serat kasar sebesar 

1,88%, kadar air 
10,85%, protein 

12,09%, dan 

menjadi sampel 
yang paling disukai. 

Penggunaan 30% 

tepung pisang batu 

merupakan sampel 
yang paling disukai. 

Kandungan gizi yang 

terkandung di dalam 
sampel ini meliputi 

kadar air 25,26%, 

serat pangan larut 

0,65%, dan serat 
pangan tidak larut 

23,08%. 

Penambahan pisang 

kepok sebanyak 

150gr merupakan 
sampel yang paling 

disukai oleh panelis 

bedasarkan warna, 
aroma, rasa, dan 

tekstur.   

Sumber: Data Diolah (2019) 

 



7 
 

1.2  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam 

penelitian kreasi produk ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembuatan tepung pisang raja? 

2. Bagaimana proses pembuatan tepung biji pepaya? 

3. Bagaimana proses pembuatan kreasi produk brownies kukus dengan 

menggunakan tepung pisang raja dengan penambahan tepung biji pepaya? 

4. Bagaimana warna, aroma, rasa dan tekstur dari brownies kukus yang 

menggunakan tepung pisang raja dengan penambahan tepung biji pepaya? 

5. Bagaimana minat dari panelis terhadap brownies kukus yang menggunakan 

tepung pisang raja dengan penambahan tepung biji pepaya? 

6. Bagaimana kandungan gizi dari brownies kukus yang menggunakan tepung 

pisang raja dengan penambahan tepung biji pepaya? 

7. Bagaimana strategi pemasaran dan minat beli terhadap brownies kukus yang 

menggunakan tepung pisang raja dengan penambahan tepung biji pepaya? 

 

1.3  Tujuan Pengembangan 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

peneliti dari penelitian kreasi produk ini adalah: 

1. Mengetahui proses pembuatan tepung pisang raja. 

2. Mengetahui proses pembuatan tepung biji pepaya. 

3. Mengetahui proses pembuatan kreasi produk brownies kukus dengan 

menggunakan tepung pisang raja dengan penambahan tepung biji pepaya. 
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4. Mengetahui warna, aroma, rasa dan tekstur dari brownies kukus yang 

menggunakan tepung pisang raja dengan penambahan tepung biji pepaya. 

5. Mengetahui minat dari panelis terhadap brownies kukus  tepung pisang raja 

dengan penambahan tepung biji pepaya. 

6. Mengetahui kandungan gizi dari brownies kukus yang menggunakan tepung 

pisang raja dengan penambahan tepung biji pepaya. 

7. Mengetahui strategi pemasaran dan minat beli terhadap brownies kukus yang 

menggunakan tepung pisang raja dengan penambahan tepung biji pepaya. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Brownies merupakan salah satu jenis kue yang banyak dijual di berbagai toko 

roti dan kue yang mana brownies ini berbahan dasar dari campuran tepung terigu, 

telur, gula dan cokelat (Wahyuningtias, 2015:57-65). Dalam penelitian kreasi produk 

ini produk brownies yang menggunakan 100% tepung terigu  digantikan dengan 

tepung pisang dan ditambahkan dengan tepung biji pepaya. Brownies yang akan 

dibuat adalah brownies kukus. Dalam proses penggantian ini, diharapkan hasil akhir 

dari produk brownies kukus berbahan dasar tepung pisang raja dan dengan 

penambahan tepung biji pepaya ini memiliki hasil yang hampir sama dengan produk 

brownies kukus yang menggunakan 100% tepung terigu yang banyak dijual di 

tengah masyarakat. Dalam penelitian ini diharapkan peneliti menemukan formula 

yang tepat dalam pembuatan brownies kukus tersebut. Adapun spesifikasi 

berdasarkan organoleptiknya sebagai berikut: 
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1. Warna 

Diharapkan brownies kukus berbahan dasar tepung pisang raja dengan 

penambahan tepung biji pepaya memiliki warna cokelat kehitaman yang 

alami dari campuran cokelat dan juga warna alami dari tepung biji pepaya 

sendiri. 

2. Aroma 

Diharapkan brownies kukus berbahan dasar tepung pisang raja dengan 

penambahan tepung biji pepaya memiliki aroma cokelat dan memiliki aroma 

khas dari pisang raja serta biji pepaya.  

3. Rasa 

Diharapkan brownies kukus berbahan dasar tepung pisang raja dengan 

penambahan tepung biji pepaya memiliki rasa manis dari cokelat serta pisang 

raja dan rasa yang khas dari biji pepaya. 

4. Tekstur  

Diharapkan brownies kukus berbahan dasar tepung pisang raja dengan 

penambahan tepung biji pepaya ini memiliki tekstur yang padat dan lembut.  

5. Kandungan gizi 

Diharapkan brownies kukus berbahan dasar tepung pisang raja dengan 

penambahan tepung biji pepaya ini memiliki kandungan protein yang lebih 

tinggi dibandingkan brownies yang ada di pasaran. 
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1.5  Pentingnya Pengembangan 

1.  Bagi Produsen  

Dapat memberikan nilai jual ekonomi dari buah pisang dan pepaya, dimana 

seluruh komponen di dalam buah dapat dimanfaatkan sebagai brownies kukus 

sekaligus dapat mengurangi limbah yang dihasilkan dari buah. 

2. Bagi Mahasiswa  

Diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan sebagai informasi bagi 

mahasiswa serta dapat menambah pendapatan dengan memperjual belikan 

brownies kukus di masyarakat dengan menggunakan persentase  

perbandingan yang paling disukai.  

3. Bagi Masyarakat 

Menghadirkan alternatif pergantian tepung terigu dengan tepung pisang raja 

dengan penambahan tepung biji pepaya yang terdapat pada brownies kukus. 

Selain itu, mengenalkan kepada masyarakat mengenai pengembangan buah 

pisang raja dan limbah buah pepaya berupa biji yang dapat dimanfaatkan 

menjadi tepung yang mana diolah menjadi produk brownies kukus. 

 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Asumsi pada penelitian kreasi produk ini adalah hasil pergantian tepung 

terigu dengan tepung pisang raja dengan penambahan tepung biji pepaya tidak 

berbeda nyata terhadap produk brownies kukus. Keterbatasan pengembangan pada 

penelitian kreasi produk ini adalah perlakuan yang digunakan adalah adanya variasi 
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persentase perbandingan pergantian tepung terigu dengan tepung pisang raja yang 

ditambahkan dengan tepung biji pepaya terhadap kesukaan pada brownies kukus. 

 

1.7  Definisi Istilah  

Berdasarkan judul “PEMBUATAN BROWNIES KUKUS TEPUNG PISANG 

RAJA DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG BIJI PEPAYA (Carica papaya L.) 

DITINJAU DARI KANDUNGAN GIZI DAN UJI ORGANOLEPTIK” maka perlu 

diberikan beberapa penjelasan istilah yaitu sebagai berikut: 

1. Brownies Kukus 

Brownies kukus adalah jenis cake berwarna cokelat kehitaman yang memiliki 

tekstur lebih keras dibandingkan dengan cake yang dikukus, sejatinya  

brownies merupakan produk yang awalnya merupakan adonan gagal karena 

teksturnya yang lebih keras dibandingkan dengan cake  (Khotijah, 2015:9). 

Bahan untuk membuat brownies mudah ditemukan yaitu terdiri dari tepung 

terigu, butter, gula, telur, baking powder, kakao bubuk yang akan dicampur 

kemudian dipanggang ataupun dikukus (Wahyuningtias dkk, 2015:58). 

2. Tepung Pisang Raja  

Tepung pisang raja merupakan hasil penggilingan dari buah pisang jenis 

pisang raja yang telah dikeringkan kemudian dihaluskan menjadi tepung. 

Untuk pembuatan tepung dari pisang mempunyai banyak keunggulan yaitu 

dapat meningkatkan daya simpan pada pisang dan juga dapat dimanfaatkan 

untuk produk pengolahan kue yang dapat dikonsumsi mulai dari bayi hingga 

lansia (Sari, 2018:13). 
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3. Tepung Biji Pepaya 

Tepung biji pepaya merupakan tepung yang berasal dari biji pepaya. Tepung 

yang dihasilkan berwarna hitam karena berasal dari warna alami dari biji 

pepaya (Pangesti dkk, 2013:158). Kandungan gizi yang terdapat tepung yang 

terbuat dari biji pepaya yaitu vitamin C, karbohidrat, tanin, saponin, protein, 

serat kasar, dan juga betakaroten yang dapat menghasilkan vitamin A yang 

melimpah (Martiasih dkk, 2014:3). 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika tugas akhir ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pendahuluan, 

kajian pustaka, dan metode pengembangan. Bagian pendahuluan ini berisikan latar 

belakang, masalah yang ingin diselesaikan, rumusan masalah, tujuan pengembangan, 

spesifikasi dari produk brownies kukus yang diinginkan oleh peneliti, mengapa 

penelitian kreasi produk ini sangat perlu dilakukan, keterbatasan dari pengembangan 

yang dilakukan, dan adanya definisi istilah yang digunakan pada judul tugas akhir. 

Bagian kajian pustaka membahas mengenai tinjauan serta manfaat dari bahan yang 

digunakan seperti tepung pisang raja, tepung biji pepaya, brownies kukus dan bahan-

bahan pembuatan brownies kukus, kandungan gizi yang akan diteliti dalam 

laboratorium, dan juga meninjau kreasi produk yang dikembangkan. Pada bagian 

metode pengembangan akan membahas mengenai prosedur pengembangan mulai 

dari pembuatan tepung pisang raja, tepung biji pepaya hingga pembuatan produk 

akhir yaitu brownies kukus, kemudian membahas bahan dan peralatan, proses 
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pembuatan dari kreasi produk brownies kukus ini dan uji coba produk secara 

organoleptik serta dijelaskan lebih detail mengenai tata cara uji coba tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


