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BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia adalah negara penghasil pisang terbesar ketujuh di dunia, yang
mampu menghasilkan 6,3 juta ton pisang per tahunnya (Furqon, 2013). Dalam
Ananymous (2004) pada dasarnya semua jenis pisang dapat diolah menjadi
tepung pisang. Produk tepung pisang belum banyak dikenal secara luas di
masyarakat.

Pembuatan

tepung

pisang

diharapkan

bisa

menambah

penganekaragaman makanan sumber energi yang berasal dari buah-buahan.
Manfaat pengolahan pisang menjadi tepung antara lain yaitu lebih tahan disimpan,
lebih

mudah dalam pengemasan dan pengangkutan, lebih praktis untuk

diversifikasi dan menciptakan peluang usaha untuk pengembangan agroindustri
pedesaan. Keuntungan dari produk-produk yang dikeringkan antara lain
penangannya menjadi lebih mudah dan praktis serta mempermudah penyimpanan
dan pengangkutan karena volumenya diperkecil dan daya awetnya tinggi (Buckle
et al., 1985).Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peneliti akan memberikan
sumbangsih dengan membuat desain produk berupa tepung dengan menggunakan
bahan dasar dari pisang barlin sebagai pengganti tepung untuk pembuatan kue.
1.2 Rumusan Masalah
Penelitian ini dilakukan untuk menggali kandungan gizi tepung pisang
barlin yang selama ini belum pernah dilakukan oleh peneliti serta memanfatkan
buah pisang tersebut karena bila dijual nilai jualnya sangat rendah dibandingkan
dengan pisang lainnya. Penulis mencoba untuk merekayasa buah pisang barlin
dijadikan tepung pisang dengan harapan menemukan formulasi yang tepat agar
bisa digunakan sebagai bahan baku substitusi dari tepung lain yang biasanya
digunakan untuk pembuatan kue-kue, selain mengetahui kandungan gizi dari
tepung pisang barlin tersebut.
Rumusan dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana proses membuat prototipe tepung pisang barlin?
2. Bagaimana kandungan gizi dari tepung pisang barlin?
3. Bagaimana hasil justifikasi ahli pangan terhadap tepung pisang barlin ?
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1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menggali bahan makanan lokal
yang belum mempunyai nilai jual tinggi dengan cara dikreasikan menjadi produk
olahan yang kreatif dan inovatif sehingga bahan tersebut mempunyai nilai jual
yang lebih tinggi. Pisang barlin memrupakan salah satu buah pisang yang
harganya murah dibanding dengan jenis pisang yang lainnya. Dengan dibuat
menjadi tepung pisang, maka tepung pisang barlin ini bisa dibuat menjadi kreasi
hasil olah makanan yang kreatif dan inovatif. Hasil dari penelitian ini bisa
diterapkan dalam pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihanpelatihan membuat tepung pisang dan hasil kreasi olah makanannya.
1.4 Urgensi Penelitian
Pelaksanakan penelitian ini sangat penting karena melihat banyaknya buah
pisang barlin yang melimpah

dan masih belum banyak dimanfaatkan secara

maksimal. Bila pisang tersebut direkayasa untuk menjadi tepung dan dijadikan
bahan dasar dalam pembuatan jenis kue-kue, penulis dapat memastikan, bahwa
hasilnya tidak kalah jika dibandingkan dengan produk makanan lainnya. Dengan
membuat desain produk untuk kreasi makanan dari bahan dasar pisang barlin ini
juga membantu masyarakat dalam menciptakan keanekaragaman hasil olah
makanan dengan menggunakan bahan dasar lokal dan memberi dorongan kepada
masyarakat umum khususnya penggemar kuliner untuk ikut berpartisipasi dalam
menambah jumlah jenis keanekaragaman makanan nasional Indonesia.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu yang sudah pernah ada adalah Menezes et al, 2011,
pembuatan tepung pisang dan mengukur Kompisisi Kimia dan Nilai Nutrisi Tepung
Pisang Mentah (Musa acuminata, var. Nanicão). Hapsari Titi Palupi, 2012.
Pengaruh Jenis Pisang dan Bahan Perendam Terhadap Karakteristik Tepung Pisang
(Musa Spp) (Effect for Varieties of Matured Banana and Soaking Agent to
Characterization of Banana Flour). Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung.
2011.Teknologi Pengolahan Tepung Pisang.
2.2 Pisang
Buah pisang mengandung gizi cukup tinggi, kolesterol rendah serta
vitamin B6 dan vitamin C tinggi. Zat gizi terbesar pada buah pisang masak adalah
kalium sebesar 373 miligram per 100 gram pisang, vitamin A 250-335 gram per
100 gram pisang dan klor sebesar 125 miligram per 100 gram pisang. Pisang juga
merupakan sumber karbohidrat, vitaminn A dan C, serta mineral. Komponen
karbohidrat terbesar pada buah pisang adalah pati pada daging buahnya, dan akan
diubah menjadi sukrosa, glukosa dan fruktosa pada saat pisang matang (15-20 %)
(Ismanto, 2015).

2.3 Pisang Barlin
Menurut Pusat penelitian Biologi-LIPI nama ilmiah dari pisang barlin
adalah Musa Acuminata AA. Pisang Barlin (Musa acuminata AA) juga dapat
disebut pisang berlian, adalah termasuk jenis pisang meja (banana dessert).
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2.4 Tepung Pisang
Tepung pisang mempunyai kadar kalium yang tinggi,dan mengandung pati
resisten, jenis kabohidrat yang berfungsi selayaknya serat. Tepung pisang juga
berfungsi mengontrol kadar gula dalam darah, bila dikonsumsi menjadi kenyang
lebih lama. mengontrol aktifitas jantung dan magnesium guna meningkatkan
kesehatan saraf. Tepung pisang mentah mampu membantu menurunkan berat
badan karena kandunganya yang bebas gluten serta mampu mencegah diabetes
sebab tidak dapat mengakibatkan kenaikan tingkat insulin terlalu cepat. Tepung
pisang bila diolah menjadi produk makanan akan cocok bagi penderita autis.
http://health.diwarta.com/2015/02/24/ini-dia-khasiat-tepung-pisang
Mengingat manfaat yang dapat diambil dari pisang maka perlu adanya upaya
diversifikasi pengolahan terhadap pisang agar potensi pisang dapat dimanfaatkan
secara optimal. Salah satu diversifikasi tersebut adalah pengolahan pisang menjadi
tepung pisang. Tepung pisang merupakan suatu alternatif pengawetan pisang

karena pisang termasuk buah–buahan yang mudah rusak (perishable). Tepung
pisang mempunyai beberapa keunggulan daripada pisang segar dan olahan pisang
lainnya (molen, sale, kripik, kolak, pisang goreng) yaitu tepung pisang tahan
lama, ekonomis, dapat diolah menjadi berbagai macam produk pangan (cookies,
kue, roti, biskuit, mie dan makanan pendamping ASI) dan jangkauan
pemasarannya cukup luas (Muchtadi. dkk., 1990).
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Tabel 2.1. Syarat mutu tepung pisang (SNI 01-3841-1995)
No

Kriteria Uji

Satuan

Persyaratan
Jenis A

Jenis B

1

Keadaan:

-

Normal

Normal

1.1

Bau

-

Normal

Normal

1.2

Rasa

-

Normal

Normal

1.3

Warna

-

Normal

Normal

2

Benda asing

-

Tidak ada

Tidak ada

3

Serangga (dalam segala bentuk stadia dan potonganpotongan)

-

Tidak ada

Tidak ada

4

Jenis pati lain selain tepung pisang

-

Tidak ada

Tidak ada

5

Kehalusan lolos ayakan 60 mash

%b/b

6

Air

%b/b

Maks 5

7

Bahan tambahan pangan

-

SNI 01-0222-1987

8

Sulfit (SO2)

mg/kg

Negatif

Mak 1.0

9

Cemaran logam :

9.1

Timbal (Pb)

mg/kg

Maks 1.0

Maks 1,0

9.2

Tembaga (Cu)

mg/kg

Maks 10.0

Maks 10.0

9.3

Seng (Zn)

mg/kg

Maks 40.0

Maks 40.0

9.4

Raksa (Hg)

mg/kg

Maks 0.05

Maks 0.05

10

Cemaran arsen (As)

mg/kg

Maks 0.5

Maks 0.5

11

Cemaran mikroba:

11.1

Angka lempeng total

koloni /g

Maks 10 4

Maks 10 4

11.2

Bakteri pembentuk coli

APM/g

0

0

11.3

Escherichia coli

koloni/g

0

11.4

Kapang dan kamir

11.5

Salmonella/25gram

11.6

Staphylococcus aureus

Min 95

Min
Mak 12

Maks 10 2
2

Maks 10 4

koloni/g

Maks 10

-

negatif

-

koloni/g

negAtif

-

Sumber : BSN (2011)

2.5 Protein
Protein merupakan zat makanan yang amat penting bagi tubuh. Zat makanan
ini berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh, zat pembangun dan pengatur. Protein
adalah sumber asam-asam amino yang mengandung unsur-unsur C, H, O, dan N
yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat (Winarno 1997)
2.6 Karbohidrat
Karbohidrat merupakan sumber kalori utama bagi manusia. Walaupun
jumlah kalori yang dihasilkan hanya 4 kal dari 1 gram karbohidrat, namun bila
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dibanding protein dan lemak, karbohidrat merupakan sumber kalori yang lebih
mudah didapat. Disamping itu beberapa golongan karbohidrat mengandung serat
(dietary fiber) yang berguna bagi pencernaan. Karbohidrat merupakan sumber
energi bagi semua individu. Karbohidrat mudah didapatkan dan hampir semua
bahan makanan mengandung karbohidrat. Fungsi karbohidrat bagi tubuh adalah
menghasilkan energy, cadangan tenaga bagi tubuh, dan memberikan rasa
kenyang.

2.7 Serat / Crude fiber
Serat makanan adalah komponen bahan makanan nabati yang penting
yang tahan terhadap proses hidrolisis oleh enzim-enzim pada system
pencernaan manusia. Komponen yang terbanyak dari serat makanan
ditemukan pada dinding sel tanaman. Komponen ini termasuk senyawa
structural seperti selulosa, hemiselulosa, pectin dan ligin. Istilah serat
makanan (dietary fiber) harus dibedakan dengan istilah serat kasar (crude
fiber) yang biasa digunakan dalm analisa proksimat bahan pangan. Serat
kasar adalah bagian dari pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh bahanbahan kimia yang di-gunakan untuk menentukan kadar serat kasar yaitu
asam sulfat (H2SO4 1.25%) dan natrium hidroksida (NaOH 1.25%).
Sedang serat makanan adalah bagian dari bahan pangan yng tidak dapat
dihidrolisis oleh enzim-enzim pencernaan. Piliang dan Djojosoebagio
(2002), mengemukakan bahwa yang dimaksudkan dengan serat kasar ialah
sisa bahan makanan yang telah mengalami proses pemanasan dengan asam
kuat dan basa kuat selama 30 menit yang dilakukan di laboratorium.
Dengan proses seperti ini dapat merusak beberapa macam serat yang tidak
dapat dicerna oleh manusia dan tidak dapat diketahui komposisi kinia tiaptiap bahan yang membentuk dinding sel. Oleh karena itu serat kasar
merendahkn perkiraan jumlah kandungan serat sebesar 80% untuk
hemisellulosa, 50-90% untuk lignin dan 20-50% untuk sellulosa.
.http://tekpan.unimus.ac.id/wp-content/uploads/2013/07/SERATMAKANAN-DAN-KESEHATAN.pdf
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2.8 Aktifitas Air (Aw)
Aktivitas air bahan pangan adalah jumlah air bebas yang terkandung dalam
bahan pangan, yang dapat digunakan oleh mikroba untuk pertumbuhannya.
Aktivitas air (aw) merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi
kerusakan pangan karena aktivitas air dapat menggambarkan kebutuhan bakteri
akan air. Nilai aw merupakan jumlah air bebas di dalam bahan pangan yang
dapat digunakan untuk pertumbuhan mikroba dan berlangsungnya reaksi kimia
dan biokimia (Syarief dan Halid 1993)
2.9 Potassium (K)
Potasium merupakan mineral yang melindungi pembuluh darah dari
kerusakan oksidatif dan menjaganya dari penebalan. Orang dewasa perlu
mengasup 4.700 miligram potasium setiap harinya. Meskipun begitu, terlalu
banyak potasium juga dapat mengganggu kesehatan. Pisang memang dikenal
sebagai sumber potasium yang tinggi. Satu buah pisang ukuran sedang
mengandung

400

mg

mineral

tersebut.

http://lifestyle.kompas.com/read/2013/08/13/0918338/15.Makanan.dengan.Kandu
ngan.Potasium.Tertinggi.

2.5. Disain Produk
Menurut kamus bahasa Indonesia Desain merupakan kerangka bentuk atau
rancangan. Sedangkan produk berarti barang atau jasa yang dibuat ditambah guna
atau nilainya kemudian diproses produksi menjadi hasil akhir proses produksi.
Jadi pengertian desain produk adalah salah satu aktivitas yang merancang suatu
bentuk kemudian diproses melalui proses produksi dan hasil akhirnya menjadi
suatu barang / produk yang dihasilkan dari proses produksi tersebut serta nilai dan
kegunaannya dapat memenuhi keinginan konsumen yang disesuaikan dengan
perkembangan jaman dan waktu yang berubah-ubah. Desain produk adalah suatu
profesi yang kegiatannya berkaitan dengan suatu proses inovasi.
Mendesain produk mempunyai mekanisme yang sama dalam berpikir kreatif
dalam perancangan sebuah produk, sehingga produk tersebut memenuhi nilai-nilai
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fungsional yang tepat dan menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi manusia
dengan tidak meninggalkan aspek kenyamanan user/pengguna melalui teknikteknik dan ketentuan-ketentuan tertentu dan pada akhirnya diteruskan menjadi
siklus hidup produk yang ditentukan oleh pola perancangan awal baik itu inovasi,
modifikasi maupun duplikasi.Desain produk adalah pioner dan kunci kesuksesan
sebuah produk menembus pasar sebagai basic bargain marketing, mendesain
sebuah produk berarti membaca sebuah pasar, kemauan mereka, kemampuan
mereka, pola pikir mereka serta banyak aspek lain yang akhirnya mesti
diterjemahkan dan di-aplikasikan dalam perancangan sebuah produk. Kemampuan
sebuah produk bertahan dalam siklus sebuah pasar ditentukan oleh bagaimana
sebuah desain mampu beradaptasi akan perubahan-perubahan dalam bentuk
apapun yang terjadi dalam pasar yang dimasuki produk tersebut, sehingga
kemampuan tersebut menjadi nilai keberhasilan bagi produk itu sendiri
dikemudian hari.
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BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian
3.1.1 Tujuan Tahun Pertama
Mengembangkan inovasi bahan pangan lokal dari bahan buah pisang
barlin untuk dibuat produk berupa tepung pisang barlin dengan menggunakan
tiga kali proses perlakuan. Hasil dari tepung pisang barlin diuji secara
organoleptik (warna, aroma, tekstur, rasa) dan kandungan gizinya di laboratorium.
Tujuan akhir dari hasil penelitian yang menghasilkan tepung pisang ini
diharapkan dapat dijadikan produk kreatif dalam bentuk kue-kue atau kudapan.

3.2 Manfaat Penelitian
Penelitian ini turut bersumbangsih dalam memperkaya ilmu pengetahuan
dalam bidang bisnis kuliner dengan membuat kreasi dari buah pisang barlin
untuk dijadikan tepung pisang.
Manfaat Untuk Pembangunan
Penelitian ini memberikan rujukan akademik atas kebijakan pemerintah
dalam meningkatkan diversifikasi produk pangan di Indonesia dengan
memanfaatkan bahan pangan lokal yang masih belum banyak dibuat menjadi
kreasi produk makanan yang inovasi. Dengan demikian hasil penelitian ini bisa
dimanfaatkan untuk membantu para petani dalam membuat inovasi produk olahan
pangan dari pisang barlin.
Hasil dari penelitian ini bisa dimanfaatkan/ diterapkan dalam pengabdian
kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan-pelatihan membuat tepung pisang dan
hasil kreasi olah makanannya.

Manfaat Untuk Institusi
Penelitian

ini

meningkatkan

reputasi

Universitas

Ciputra

dalam

mengembangkan penelitian eksperimen yang menghasilkan inovasi produk baru
dengan menggali bahan pangan lokal yang masih belum banyak dimanfaatkan.
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BAB 4. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah Penelitian eksperimen. Eksperimen
dilakukan di Laboratorium Fakultas Pariwisata Univrsitas Ciputra Surabaya. Uji
Kandungan gizi dilaksanakan di Biosem Surabaya.
Variabel bebas dalam penelitian adalah jumlah tepung pisang. Variabel
terikat dalam penelitian ini adalah penerimaan mutu organoleptik tepung pisang
barlin (warna, tekstur, aroma dan rasa) serta kandungan gizi (kadar air, kegunaan
air, protein, karbohidrat, serat kasar,potasium). Variabel kontrol dalam penelitian
ini adalah jenis pisang barlin yang digunakan dengan menggunakan tiga macam
perlakuan ( direndam air kapur, direndam air sitrun, tanpa perendaman) dan
peralatan yang digunakan.
Bahan untuk pembuatan tepung adalah pisang barlin mentah, air kapur, air
sitrun air. Peralatan yang digunakan berupa oven, pisau, alat pemotong, loyang,
baskom, sendok kayu, timbangan, penghalus tepung dan plastik untuk kemasan.
Proses pembuatan tepung pisang barlin dimulai dengan cara pisang
diblansing selama tiga menit, pengupasan, pemotongan, penimbangan. Ada tiga
perlakuan setelah ditimbang, satu bagian direndam dengan menggunakan air
kapur dengan perbandingan air sebanyak satu liter dengan air kapur tiga gram,
satu bagian direndam dengan menggunakan air sitrun dengan perbandingan air
satu liter dengan air sitrun tiga gram, satu bagian tanpa menggunakan perlakuan.
Proses perendaman selama delapan menit. Tujuan dari perendaman tersebut untuk
membandingkan hasil akhirnya untuk dijadikan tepung. Proses berikutnya dalah
pengeringan dalam oven dengan panas 70 derajat celcius selama enam jam. Tahap
akhir adalah proses penghalusan dan pengayakan. Proses pembuatan tepung
pisang barlin ini dilakukan sebanyak tiga kali uji coba dengan tiga kali perlakuan
yang sama dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan kandungan gizi yang ada
dalam masing- masing perlakuan. Variabel terikat yang diamati adalah mutu
organoleptik (warna, tekstur, aroma, warna, rasa) dan kandungan gizi (kadar air,
aktifitas air, protein, karbohidrat, serat kasar, potassium) tepung pisang berlin.
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4.1. Tabel 4.1. Roadmap Penelitian Bisnis Hospitaliti
2016

CULI

Pemanfa
atan
Semangg
i

2017



NARY


2018

2019


Karakteristik Bahan Baku
Makanan di Jawa Timur
Kendali Proses Pengolahan
Produk Kuliner Raja Raja
di Jawa Timur

2020

Formula Bumbu &
Rempah Indonesia
Filosofi dan Pengaruh
Ritual dalam Penyajian
Kuliner Raja Raja di
Jawa Timur



2021

 Proses
Industrialisasi
Tepung Hasil
Inovasi

SERV
ICE &
BUSI
NESS

TREN
D





Kualitas Layanan
Service Attitude
Rebranding & Repackage
Makanan



Reflective Teaching MethodDiary
Trend Food Market di
Surabaya
Efek Coffee Roasting
Varian Ice Cream






INOV
ASI

Inovasi
Bakso
Ikan dan
Sayuran
(2)



 Persepsi Konsumen
 Keputusan Berkunjung
 Customer Relationship
 Validasi Faktor Learning
Outcome
 Entrepreneurship Education
 Sistem Distribusi Kopi
yang Baik

Inovasi Tepung Pisang
Barlin







Kinerja Leadership
Manajemen Sistem Inventory
Menu Engineering

 Peta Kuliner Surabaya
 Potensi Wisata Kuliner

Inovasi Tepung
Ganyong



Inovasi Ice
Cream
Berbahan
Sayuran
Lokal

16

Tabel 4.2. Roadmap Penelitian Dosen Peneliti
Peneliti : Hari M dan TIM (Michael , Alexander, Nuryati , Prasetyon Sepsi)
2022

????

2021
2020

HIKOM

Realisa

2019

Prospek

si Indus
tri Hilir

2018

Produk

Tepung

Industria

2017

Terapa

Ga-

lisasi

nyong

Tepung :

Hibah

Produk

n2

Hibah

Bersa

Tera

Tepung

Sub topik

Hibah

bersa

ing 2 :

pan 1

Pisang

:

Hibah

Bersa

ing 1:

Buat

Studi

Barlin

T.Mbote

bersa

ing 2 :

Studi

bakso,

literatur

(berbu

ing 1:

Buat

literatur

TTG,

Buat

mbu)

Studi

tepung

Buat

uji lab,

prototi

T.Pisang

literatur

mbote

prototi

uji

pe

T.Ga-

,Buat

berbu

pe

organo

tepung

nyong

prototi

mbu

bakso,Uji

leptik

pisang

pe

TTG, uji

lab

tepung

lab, uji

Uji

mbote,

organo

kandun

Uji lab

leptik

gan

2016
2015
2014
2013

barlin

gizi
L

Proro

Tepung

Proroti

Produk

Prototi

U

tipe

mbote,

pe bakso

bakso

pe

A

tepung

tepung

ikan,Jurn

ikan,jur

tepung

R

mbote

mbote

al,Pro

nal nas,

pisang

A

Jurnal

berbumb

ceeding

Jurnal

barlin

N

Procee

u,,jur

inter,

Jurnal -

ding

nal,

proceed

nas

procee

ing,

Lapo

ding,

TTG

ran

TTG

peneliti
an
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4.2. Tahapan Penelitian
Sesuai dengan harapan pada tujuan penelitian, maka perlu dilakukan
tahapan penelitian. Tentang detail langkah-langkah pembuatan tepung pisang
barlin dipaparkan sebagai berikut :
1. Mengadakan studi pustaka dengan mencari literatur, jurnal tentang tepung
pisang, jenis-jenis tepung pisang yang lain, dan disain produk makanan.
2. Survei ke petani yang menanam pisang barlin
3. Survei macam-macam tepung pisang yang dijual di pasar
4. Meminta justifikasi kepada ahli pangan untuk meminta masukan tentang
komposisi tepung pisang barlin yang baik seperti apa.
5. Membuat prototipe tepung pisang dengan bahan pisang berlin mentah
6. Uji organoleptik
7. Uji kandungan gizi di labotarorium
8. Membuat jurnal dan call paper
9. Pembuatan laporan penelitian

2. Tahapan Penelitian
Rekayasa Pisang Barlin Menjadi Tepung Sebagai Pengganti Jenis Tepung Untuk
Pembuatan Kue

Studi Pustaka

Survei
pasar

Justifikasi

Survei petani

ahli pangan

pisang barlin

Prototipe tepung pisang barlin

Uji organoleptik

Uji laboratorium

Gambar 4.1. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian
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Proses Pembuatan Tepung Pisang Barlin
Pisang

Diblans

Barlin

ir

Mentah

Dikupas

Ditimbang

Direndam

Direndam

Tanpa

air kapur

air sitrun

direndam

Ditiriskan

Ditiriskan

Disusun

Disusun

Disusun

dalam loyang

dalam loyang

dalam loyang

Dioven

Dihaluskan

Diayak

Tepung

8 mess

pisang barlin

Gambar 4.2. Diagram Alir Proses Pembuatan Tepung Pisang Barlin
Sumber : Data diolah 2017
4.2. Data Yang Diperlukan
a. Bahan dasar pisang yang akan digunakan dan pelengkapnya.
b. Tempat dan Peralatan yang dibutuhkan dalam membuat produk tepung
pisang barlin
c. Peralatan dan perlengkapannya untuk kuesioner.
d. Tempat untuk uji organoleptik
e. Laboratorium untuk mengujikan kandungan gizi tepung pisang barlin.
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4.3.Jadwal Penelitian
Tabel 4.3. Jadwal Penelitian
No

Tahun 1
Jenis Kegiatan

1.

Bulan 1

Bulan 2

Bulan 3

Bulan 4

Bulan 5

Bulan 6

Mengadakan studi pustaka dengan
mencari literatur

2.

Survei tentang macam-macam tepung
pisang di pasar
Survei petani pisang barlin

3.

Justifikasi kepada ahli pangan

4.

Membuat prototipe tepung pisang barlin
Membuat draf jurnal, call paper

5.

Uji organoleptik
Uji kandungan gizi pisang barlin
Menyelesaikan draf jurnal, cal paper sub
mid
MONEV internal

6.

Sub mid jurnal

7.

Pelaksanaan seminar nasional

)

MONEV eksternal
Pembuatan laporan penelitian

Luaran Penelitian
Luaran :
1. Prototipe / produk tepung pisang barlin
2. Jurnal Nasional (sub mid), jurnal BAT (jurnal.bat@mail.unnes.ac.id)
3. Seminar Nasional, (Seminar Nasional Teknik Kimia (SNTK) dan Seminar
Halal dan Safety 20 September 2017
4. Merk dagang
5. Laporan hasil penelitian

20

BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1.Hasil Yang Dicapai
5.1.1. Kesimpulan Hasil Justifikasi Pangan Terhadap Tepung Pisang
Untuk melakukan penelitian dalam membuat tepung pisang, harus dicoba
usia pisang barlin yang 1 bulan, usia 2 bulan, usia tiga bulan. Hasilnya tepungnya
diambil yang terbaik kualitasnya tergantung penelitiannya mau seperti apa, Untuk
membuat tepung pisang barlin diperlukan pisang barlin yang masih mentah
dibandingkan dengan pisang barlin yang sudah matang. Karena pisang barlin
sesuai dengan yang ada dalam proposal menggunakan teknik dipotong tipis-tipis.
Saran ahli pangan supaya menghasilkan potongan yang sama tebalnya harus
menggunakan alat pemotong hal ini dikaitkan dengan teknik pengeringannya..
Dalam pembuatan tepung harus ada proses pengayakan dengan ukuran 8 mass.
Harus mengikuti SNI untuk tepung. Uji laboratorium harus dilakukan untuk
mengetahui kandungan gizi yang ada dalam tepung tersebut.
5.1.2. Kesimpulan Wawancara dengan Petani Pisang Barlin
Waktu panen untuk pisang barlin dibutuhkan waktu sekitar 3 ampai 4
bulan. Namun ada yang mmenyatakan hanya butuh waktu 40 hari saja. Harga
pisang barlin lebih murah dibandingkan dengan pisang-pisang yang lainnya,
sehingga pisang barlin ini kalau sudah dipanen hanya untuk dikonsumsi sendiri
saja. Pisang barlin jika sudah matang mudah sekali protol dibandingkan dengan
pisang emas atau pisang lainnya.
Gambar 5.1. Dokumentasi Wawancara
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Proses Penanaman

Wawancara 1 dengan Petani Pisang

Wawancara 2 dengan Petani Pisang Wawancara 3 dengan Petani Pisang
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Proses Panen Pisang Barlin
5.1.3. Hasil Survei Tepung Pisang di Pasar

Peneliti mengadakan survei ke beberapa tempat untuk melihat tepung
pisang yang dijual di pasar, tidak menemukan adanya penjualan tepung
pisang. Tempat-tempat yang disurvei peneliti adalah Toko Delapan (toko
bahan kue) jln. Margorejo Indah Surabaya, Toko Arvian jln. Margorejo
Indah Surabaya, Lotte Mart jln. Pepelegi Waru Sidoarjo, Supermarket
Giant jln. Ahmad Yani Surabaya, Toko Shang jln. Jatisari Besar Sidoarjo.

5.1.4. Hasil Eksperimen Awal Prototipe Tepung Pisang Barlin :
Eksperimen Pertama, dimulai dari pisang barlin yang masih mentah
kemudian dipotomg-potong dari tandan dan sisirnya, ditimbang masingmasing 2 kg sebanyak 3 bagian kemudian diblansir selama 3 menit dengan
tujuan untuk memudahkan pisang dapat dikupas. Setelah diblansir

23

dikupas. Setelah dikupas dipotong tipis-tipis dengan pemotong (parutan).
Setelah semua dipotong-potong dilanjutkan dengan proses perlakuan, satu
bagian direndam dengan air kapur dengan perbandingan 1 liter air
dicampur dengan tiga gram air kapur sirih. Satu bagian berikutnya
direndam dengan air sitrun dengan perbandingan satu liter air dicampur
dengan tiga gram sitrun. Perendaman dilakukan selama 10

menit,

kemudian ditiriskan. Sedangkan satu bagian lagi tanpa melalui proses
perendaman.Setelah ditiriskan, potongan pisang barlin disusun dalam
loyang dan dioven dalam suhu 80 derajat celsius selama enam jam dalam
proses pengeringan. Setelah kering proses berikutnya dihaluskan. Hasil
akhirnya berupa tepung pisang sebanyak tiga jenis perlakuan.

Pisang Barlin Mentah

Proses Penimbangan

Dipisah dari Tandannya

Proses Blansir

Gambar 5.2. Dokumentasi Kegiatan Persiapan Eksperimen
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Proses Pendinginan Setelah Blansir

Proses Pemotongan (pasrah)

Proses Pengupasan Pisang Barlin

Air Kapur Sirih

Air Sitrun
Gambar 5.3. Dokumentasi Eksperimen
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Proses penirisan setelah perendaman
Dokumentasi Eksperimen
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Tanpa perlakuan

Dengan Air Kapur
Dokumentasi Eksperimen
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Dokumentasi Eksperimen

28

Dokumentasi Eksperimen

29

Dokumentasi Eksperimen

30

Proses
Penghalusan

Proses Pengayakan

Dokumentasi Eksperimen

31

Dokumentasi Eksperimen

32

Dokumentasi Eksperimen

33

Dokumentasi Eksperimen
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5.1.5. Hasil Uji Kandungan Gizi
Tabel 5.1. Kandungan Gizi Tepung Pisang Barlin Uji coba Pertama
No

Analisa

Proses Rendam

Proses Rendam

ProsesTanpa

Kandungan Gizi

Air kapur

Air sitrun

perendaman

Hasil/satuan

Hasil/satuan

Hasil/satuan

Metode

1

Kadar air (Aw)

0.345(25.6C)

0.307(25.6C)

0.403(25.7C)

IK A2-LL06 (Aw meter)

2

Kegunaan air

6.12%

5.60%

7.05%

SNI

(moisture)

01-2891-1992

point

5.1.

(Gravimetric)

3

Protein

3.90%

3.92%

4.00%

SNI 01-2891-1992 point 7.1 (Kjealdahl)

4

Karbo hidrat

68.63%

66.63%

67.66%

SNI 01-2891-1992 point 9 (Luff schrool)

5

Serat kasar

2.30%

2.11%

1.70%

SNI

(crude fiber)
6

Potassium (K)

01-2891-1992

point

11

(Gravimetric)
906.90 mg/100g

909.77 mg/100g

1.021.95

AOAC 985.35(18th Ed., 2005) (AAS)

mg/100g

Tabel 5.2. Kandungan Gizi Tepung Pisang Barlin Uji coba ke Dua
No

Analisa

Proses Rendam

Proses Rendam

Proses

Kandungan Gizi

Air kapur

Air sitrun

perendaman

Tanpa

Hasil/satuan

Hasil/satuan

Hasil/satuan

Metode

1

Kadar air (Aw)

0.506(25.6C)

0.436(25.5C)

0.370(25.7C)

IK A2-LL06 (Aw meter)

2

Kegunaan air

9.33%

8.16%

7.08%

SNI

(moisture)

01-2891-1992

point

5.1.

(Gravimetric)

3

Protein

3.90%

3.88%

4.02%

SNI 01-2891-1992 point 7.1 (Kjealdahl)

4

Karbo hidrat

68.77%

68.62%

68.58%

SNI 01-2891-1992 point 9 (Luff schrool)

5

Serat kasar

2.18%

2.06%

1.67%

SNI

(crude fiber)
6

Potassium (K)

01-2891-1992

point

11

(Gravimetric)
953.38 mg/100g

657.36 mg/100g

1.009.07

AOAC 985.35(18th Ed., 2005) (AAS)

mg/100g

Tabel 5.3. Kandungan Gizi Tepung Pisang Barlin Uji coba ke Tiga
No

Analisa

Proses Rendam

Proses Rendam

Proses

Kandungan Gizi

Air kapur

Air sitrun

perendaman

Tanpa

Hasil/satuan

Hasil/satuan

Hasil/satuan

Metode

1

Kadar air (Aw)

0.351(25.7C)

0.347(25.6C)

0.536(25.5C)

IK A2-LL06 (Aw meter)

2

Kegunaan air

7.27%

7.30%

10.04%

SNI

(moisture)

01-2891-1992

point

5.1.

(Gravimetric)

3

Protein

4.00%

4.00%

4.01%

SNI 01-2891-1992 point 7.1 (Kjealdahl)

4

Karbo hidrat

66.65%

68.58%

68.60%

SNI

01-2891-1992

point

9

(Luff

point

11

schrool)
5

Serat kasar

2.79%

2.00%

1.61%

(crude fiber)
6

Potassium (K)

SNI

01-2891-1992

(Gravimetric)
819.76 mg/100g

780.24 mg/100g

990.18 mg/100g

AOAC 985.35(18th Ed., 2005) (AAS)
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5.1.6. Hasil Eksperimen Tahap Dua Prototipe Tepung Pisang Barlin dengan
Perlakuan diblangsing
Berdasarkan hasil penelitian yang pertama dengan melakukan proses
pembuatan tepung pisang barlin dengan menggunakan tiga kali perlakuan
dengan menghasilkan produk/prototipe tepung pisang barlin yang diuji
kandungan gizinya melalui laboratorium, dari ketiga kali perlakuan
tersebut diambil salah satu untuk dibuat prototipe ulang. Pisang barlin
yang hanya menggunakan perlakuan diblansing saja
Gambar 5.3. Dokumentasi Tepung Pisang Uji Coba ke dua (diblansir)

Tabel 5.4. Kandungan Gizi Tepung Pisang Barlin Uji Coba Tahap 2
No

Analisa

Metode

Satuan

Hasil

%

1.14

%

54.86

Kandungan Gizi
1

Amylose

SNI

6128

point

7.11

(Spectrophootometric)
2

Amylopectine

Calculation
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BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan
1. Untuk melakukan penelitian dalam membuat tepung pisang, harus dicoba
usia pisang barlin yang 1 bulan, usia 2 bulan, usia tiga bulan. Hasilnya
tepungnya diambil yang terbaik kualitasnya tergantung penelitiannya mau
seperti apa, Untuk membuat tepung pisang barlin diperlukan pisang barlin
yang masih mentah dibandingkan dengan pisang barlin yang sudah
matang. Karena pisang barlin sesuai dengan yang ada dalam proposal
menggunakan teknik dipotong tipis-tipis. Saran ahli pangan supaya
menghasilkan potongan yang sama tebalnya harus menggunakan alat
pemotong hal ini dikaitkan dengan teknik pengeringannya.. Dalam
pembuatan tepung harus ada proses pengayakan dengan ukuran 8 mass.
Harus mengikuti SNI untuk tepung. Uji laboratorium harus dilakukan
untuk mengetahui kandungan gizi yang ada dalam tepung tersebut.
Sedangkan hasil wawancara dengan petani, waktu panen untuk pisang
barlin dibutuhkan waktu sekitar 3 ampai 4 bulan. Namun ada yang
mmenyatakan hanya butuh waktu 40 hari saja. Harga pisang barlin lebih
murah dibandingkan dengan pisang-pisang yang lainnya, sehingga pisang
barlin ini kalau sudah dipanen hanya untuk dikonsumsi sendiri saja. Pisang
barlin jika sudah matang mudah sekali protol dibandingkan dengan pisang
emas atau pisang lainnya.
2. Eksperimen awal dilakukan dengan menggunakan tiga macam pelakuan
sebelum diproses pengeringan. Tahap awal pisang barlin diblansing
selama tiga menit, didinginkan sebentar, kemudian dikupas, ditimbang.
Setelah ditimbang (3 bagian). Satu bagian direndam dengan air kapur
sirih, satu bagian direndam air sitrun, satu bagian tanpa direndam. Proses
perendaman selama 8 menit. Setelah direndam ditiriskan untuk
mengurangi kandungan airnya. Setelah itu diletakkan dalam loyang,
kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu 70 derajat celsius selama
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6 jam. Proses selanjutnya dihaluskan dan diayak dengan menggunakan
ayakan ukuran 8 mash. Setelah menjadi tepung dilakukan uji laboratorium
untuk melihat kandungan gizi.
3. Hasil uji kandungan Gizi Tepung Pisang Barlin untuk eksperimen awal
dengan kode 01. Aw 0.351(25.7C); moisture 7.27%; protein 4.00%;
karbohidrat 66.65%; Serat kasar 2.79%; potasium 819.76 mg/100g. Untuk
kode 02 Aw 0.347(25.6C); moisture 7.30%; protein 4.00%; karbohidrat
68.58%; Serat kasar 2.00%; potasium 780.24 mg/100g. Untuk kode 03 Aw
0.536(25.5C); moisture 10.04%; protein 4.01%; karbohidrat 68.60%; Serat
kasar 1.61%; potasium 990.18 mg/100g.
4. Eksperimen kedua dilakukan setelah membandingkan dari tiga perlakuan
di eksperimen pertama, hasil yang baik adalah dari pisang barlin yang
tidak mengalami perlakuan baik direndam air kapur maupun yang
direndam air sitrun. Eksperimen kedua melakukan ulang membuat tepung
pisang barlin yang tidak menggunakan perlakuan. Hasil uji laboratorium
dari tepung pisang barlin

kandungan Amylose1.14%

dengan

menggunakan metode SNI 6128 2008 point 7.11(Spectrophotometric) dan
kandungan

Amylopectine

54.86%

dengan

menggunakan

metode

Calculation.
6.2 Saran
1. Selama penelitian peneliti menggunakan pisang barlin yang masih mentah
dibeli dari pasar, sehingga tidak tau pasti usia pisang tersebut sudah berapa
bulan.
2. Proses pengeringan dengan menggunakan oven memerlukan waktu yang
sangat panjang 6 jam, perlu dicoba proses pengeringannya dengan
menggunakan panas alami dari sinar matahari.
3. Pisang barlin bentuknya kecil-kecil sehingga perlu waktu agak lama pada
saat proses pengupasan dan pemotongan harus hati-hati. Perlu diteliti
untuk pisang yang harganya murah selain pisang barlin.
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