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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Masalah  

Pisang ambon (Musa Paradisiaca L.) merupakan buah yang banyak 

mengandung gizi dan mempunyai rasa dan aroma yang khas, tetapi pisang ambon 

mudah sekali rusak, sehingga perlu diolah menjadi bahan yang awet, mudah 

disimpan, dan penggunaanya instan, salah satu cara agar pisang ambon menjadi 

awet dan tahan lama dengan dibuat menjadi tepung pisang (Pratomo, 2013:26). 

Pisang ambon juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan substitusi dalam berbagai 

makanan ringan, salah satu makanan ringan adalah cake pisang. Cake pisang 

merupakan jenis makanan ringan, mempunyai bahan dasar pisang ambon 

ditambahkan tepung terigu, telur, gula pasir, mentega, vanili, baking powder, susu 

bubuk dan cake emulsifier. 

Pisang ambon merupakan buah yang sangat digemari masyarakat. Bukan 

hanya para petani yang gemar menanam tanaman ini tetapi juga kalangan 

masyarakat. Selain itu pisang dapat tumbuh dimana-mana baik sebagai tanaman 

sela maupun batas pagar sekitar rumah dan pekarangan termasuk kebun. Pisang 

juga sangat digemari, bukan saja karena rasanya yang enak, namun juga kandungan 

gizi serta manfaatnya.  

Pisang ambon ini selain untuk kebutuhan buah dapat diolah sebagai kripik, 

jenang dan kue yang sangat digemari masyarakat, karena rasa pisang ambon yang
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enak. Buah pisang merupakan jenis buah-buahan yang bersifat mudah rusak, mudah 

menjadi kecoklatan, dan umur simpannya juga sangat terbatas, sehingga diperlukan 

penggunaan sebagai kue atau produk makanan yang lebih meningkat nilai dan daya 

tahannya. Pengolahan pisang menjadi tepung merupakan alternatif diversifikasi 

komoditas pisang dalam mengantisipasi hal tersebut dan mengurangi 

ketergantungan terhadap terigu serta produk berbahan baku bekas. Selain diolah 

menjadi kripik, tepung pisang, pisang ambon dapat dipakai sebagai bahan dasar 

cake pisang.  

Cake pisang merupakan salah satu kue favorit masyarakat. Sejenis roti yang 

terbuat dari pisang tumbuk. Juga merupakan roti tradisional dan dapat dibuat 

dengan ragam topping berbeda seperti keju, meses, dan lainnya. Tekstur cake 

pisang dan moist/lembab karena buah pisang adonannya kue.  

 Beberapa manfaat yang ada dalam kandungan nutrisi pisang ambon, seperti 

membantu mengontrol kadar gula dalam darah. Hal ini sangat bermanfaat bagi 

penderita diabetes. Kandungan air yang banyak dalam pisang ambon 66,29%±2,93 

dan yang paling besar dibandingkan jenis pisang lainnya, misalnya pisang kepok 

57,76±0,76, pisang nangka 59,13±0,89 akan mempengaruhi kelembutan, cita rasa 

dan keawetan dari banana cake (Zunggaval, 2017). (Lestari dan Lavenia, 2017) 

menyimpulkan bahwa pisang lebih baik dikonsumsi sesudah direbus karena kadar 

glukosa rendah. Oleh karena itu penelitian yang akan diajukan menganalisis 

kandungan gizi dari variasi pisang ambon masak, pisang ambon dikukus, pisang 

ambon dipanggang sebelumnya sehingga cita rasa dan keawetan dari banana cake 

dapat ditingkatkan.  
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Dari hasil uji pendahuluan untuk analisis kimia yang dilakukan di 

Laboratorium Kimia Universitas Brawijaya Malang (UB), dihasilkan bahwa cake 

pisang dengan bahan dasar pisang ambon yang dikukus mengandung glukosa 

33,84±0,74 dan kadar lemak 19,6±0,17, sedangkan dengan bahan dasar pisang 

dipanggang sebelumnya mengandung glukosa 27,23±0,12 dan kadar lemak 

15,83±0,170. Hal ini berarti dengan proses pemanggangan dapat mengurangi 

glukosa 24,3% dan kadar lemak 23,8% dibandingkan dengan proses dikukus 

sebelumnya.  

Penelitian yang akan diajukan ingin memaksimalkan bahan pangan lokal 

seperti pisang ambon sebagai bahan dasar cake pisang variabel yang akan 

digunakan komposisi pisang ambon tanpa dipanggang dari jumlah pisang ambon 

yang dibutuhkan dalam adonan. Dengan perlakuan variasi tersebut, hasil penelitian 

diharapkan memberikan informasi proporsi terbaik dari tepung terigu, telur dan 

pisang ambon masak, pisang ambon dikukus, pisang ambon dipanggang 

sebelumnya, yang disukai konsumen dalam hal rasa, warna tekstur dan aroma serta 

gizi yang terkandung didalamnya seperti protein, kadar lemak, karbohidrat dan 

kadar air. Selain itu dengan uji organoleptik diketahui cita rasa, warna, tekstur dan 

aroma serta gizi yang terkandung di dalamnya dari resep cake pisang yang diminati 

konsumen serta hasil penelitian ini mengetahui penerimaan masyarakat terhadap 

produk cake pisang dengan bahan dasar pisang ambon masak atau dengan dikukus 

atau dipanggang sebelumnya.  
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 
1 Judul              : Pemanfaatan Tepung Pisang Dalam Pembuatan Produk Banana 

Éclair dan Kue Satu Pisang 

Ditulis Oleh    : Falestinia, Syahnash Sonia 

Publikasi         : 2016 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan metode penelitian 

deskriptif kuantitatif. 

2. Menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif 

3. Mengggunakan uji minat pasar 

(uji daya terima masyarakat) 

1. Objek penelitian adalah penggunaan 

tepung pisang dari total tepung 

terigu protein tinggi untuk 

pembuatan Banana Éclair  
2. Prosedur penelitian ini melalui 4 

tahapan yang disebut 4D yaitu 

Define ( Menemukan ), Design 

(Merencanakan), Develop 

(Mengembangkan), dan Disseminate 

(Memasarkan/Mengenalkan)  

2 Judul              : Studi Eksperimen Pembuatan Bolu Kering Subsitusi Tepung 

Pisang Ambon 

Ditulis Oleh   : Pratomo, Aris  

Publikasi       : 2013 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan bahan dasar pisang 

ambon  

2. Menggunakan Metode 

Eksperimen  

3. Penilaian subjektif uji indrawi 

ditinjau dari aspek warna, rasa, 

aroma dan tekstur. 

1. Obyek penelitian adalah 

penggunaan tepung pisang ambon 

untuk pembuatan bolu kering 

2. Kandungan gizi yang diuji dari hasil 

eksperimen dengan subsitusi tepung 

pisang ambon yaitu uji kandungan 

B-karotein, protein dan serat kasar 

3 Judul              : Pengaruh Substitusi Kulit Pisang Ambon (Musa x Paradisiaca 
L.) Pada Pembuatan Banana Cake Terhadap Daya Terima 

Konsumen 

Ditulis Oleh   : Muztniar dkk  
Publikasi        : 2018 

Persamaan Perbedaan 

1. Obyek penelitian adalah banana 
cake 

2. Uji daya terima konsumen (minat 

pasar) terhadap warna, aroma, 

rasa dan tekstur 

1. Banana cake dengan subsitusi puree 

kulit pisang ambon 

2. Hipotesis menggunakan uji 

friedman dengan taraf signifikansi α 

= 0,05  

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana proses pembuatan pisang ambon masak, pisang ambon 

dikukus, pisang ambon dipanggang sebelumnya pada cake pisang? 

2. Bagaimana hasil uji organoleptik (cita rasa, warna, tekstur, dan aroma) 

untuk kreasi produk cake pisang dengan tiga perlakuan (pisang ambon 

masak, pisang ambon dikukus dan pisang ambon dipanggang)? 

3. Bagaimana kandungan gizi dengan uji laboratorium (kadar protein, 

kadar lemak, karbohidrat, kadar abu dan kadar air), untuk kreasi produk 

cake pisang dengan tiga perlakuan (pisang ambon masak, pisang ambon 

dikukus dan pisang ambon dipanggang)? 

4. Bagaimana penerimaan pasar terhadap kreasi produk cake pisang dengan 

tiga perlakuan (pisang ambon masak, pisang ambon dikukus dan pisang 

ambon dipanggang)? 

 

1.3. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui proses pembuatan cake pisang dengan bahan dasar 

pisang ambon masak, dikukus dan dipanggang sebelumnya 

2. Untuk menentukan uji organoleptik (cita rasa, warna, tekstur, dan 

aroma) untuk kreasi produk cake pisang dengan tiga perlakuan (pisang 

ambon masak, pisang ambon dikukus dan pisang ambon dipanggang)? 

3. Untuk menentukan kandungan gizi dengan uji laboratorium (kadar 

protein, glukosa, kadar lemak, karbohidrat dan kadar air), untuk kreasi 
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produk cake pisang dengan tiga perlakuan (pisang ambon masak, pisang 

ambon dikukus dan pisang ambon dipanggang)? 

4. Untuk mengetahui penerimaan pasar terhadap kreasi produk cake pisang 

dengan tiga perlakuan (pisang ambon masak, pisang ambon dikukus dan 

pisang ambon dipanggang)? 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Cake pisang ambon masak, pisang ambon kukus, dan pisang ambon 

panggang 

a. Aroma  

Cake pisang dengan aroma khas pisang yang kuat, dapat menggunakan 

pisang ambon dengan tingkat kematangan optimal. 

b. Rasa  

Pisang ambon biasanya memiliki rasa manis dan dapat dijadikan 

camilan sehat bagi mereka yang menyukai makanan manis, buah pisang 

biasanya manis alami terhadap suatu hidangan. 

c. Warna  

Pisang ambon berwarna kuning emas. 

d. Tekstur 

Pisang ambon mempunyai tekstur lembut dan cenderung lunak dengan 

sedikit tekanan.  

e. Kandungan Gizi 
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Kandungan vitamin pisang ambon sangat tinggi, terutama pro vitamin 

A betakaroten sebesar 100 gram berat kering, vitamin B yaitu tiamin, 

fiboflavin, niasin dan vitamin B6, serta kandungan yang cukup tinggi 

untuk kalium magnesium, fosfor, besi dan kalsium. 

f. Cake pisang dengan variasi pisang ambon masak, dikukus, dipanggang 

sebelumnya 100/0, 75/25, 50/50, 25/75 dan 0/100 diharapkan dapat 

diterima konsumen untuk semua aspek yaitu cita rasa, warna, tekstur dan 

aroma. Cake pisang akan ditawarkan ke konsumen sebanyak 30 box dan 

konsumen ditanya tentang aspek cita rasa, warna, tekstur dan aroma 

untuk beberapa variasi tersebut.  

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

1. Bagi Peneliti  

penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menghasilkan adonan cake 

pisang dengan komposisi pisang ambon dengan dipanggang yang 

menghasilkan kadar glukosa terkecil dan informasi kandungan nutrisi 

lainnya. Selain itu dengan uji organoleptik diketahui cita rasa, warna, tekstur 

dan aroma serta gizi yang terkandung di dalamnya dari resep cake pisang 

yang diminati konsumen. 

2. Bagi Universitas  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk meneliti adonan cake pisang dan 

menekankan pentingnya manfaat pisang ambon seperti hasil dari peneliti-

peneliti yang terdahulu. 
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3. Bagi Masyarakat  

a. Membantu memberi informasi mengenai manfaat (kandungan gizi dan 

cita rasa) pisang ambon masak (tanpa perlakuan), pisang ambon yang 

dikukus terlebih dahulu dan pisang ambon yang dipanggang terlebih 

dahulu. 

b. Untuk mengetahui penerimaan masyarakat terhadap produk cake pisang 

dengan bahan dasar pisang ambon masak atau dengan 

dikukus/dipanggang sebelumnya. 

 

1.6   Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Keterbatasan penelitian ini yaitu hanya memakai variasi 100/0, 75/25, 

50/50, 25/75 dan 0/100 untuk variasi pisang ambon. Dari produk tersebut akan diuji 

analisis kimia untuk mengetahui kadar protein, kadar lemak, karbohidrat, kadar 

abu dan kadar air serta uji organoleptik pada kualitas cake pisang meliputi cita 

rasa, aroma, kualitas warna, kualitas tekstur dan uji minat pasar. 

Penelitian ini juga tidak menguji kandungan gizi pada pisang ambon, tetapi 

menguji kandungan gizi dari cake pisang. 

 

1.7 Definisi Istilah  

1. Pisang ambon adalah buah yang banyak mengandung gizi dan mempunyai 

rasa dan aroma yang khas, tetapi pisang ambon mudah sekali rusak, 

sehingga perlu diolah menjadi bahan yang awet, mudah disimpan, dan 

penggunaanya instan (Kusmayati, 2017:2). 
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2. Banana cake adalah salah satu kue favorit. Sejenis roti yang terbuat dari 

pisang tumbuh. Cake pisang biasanya dibuat dari tepung terigu dengan 

penambahan tepung pisang sebagai proporsinya (Basuki, 2017:50). 

3. Kandungan gizi pisang ambon dijelaskan dalam 100 gram terdapat 

kandungan energi sebesar 99 kilo kalori, protein 1,2 gram, karbohidrat 25,8 

gram, lemak 0,2 gram, kalsium 8 miligram, fosfor 28 miligram dan zat besi 

1 miligram. Selain itu buah pisang ambon juga mengandung vitamin A 

sebanyak 146 IU, vitamin B1 0,08 miligram (Organisasi.org). 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian direncanakan terdiri dari: 

Bab 1 PENDAHULUAN, peneliti menuliskan latar belakang yang 

mendukung pemanfaatan pisang ambon, dengan perlakuan pisang ambon masak, 

dikukus, dipanggang sebelumnya sebagai bahan dalam pembuatan cake pisang, 

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. 

Bab II KAJIAN PUSTAKA, peneliti menuliskan bahan yang akan 

digunakan dalam pembuatan cake pisang dengan bahan dasar pisang ambon masak, 

dikukus, dipanggang sebelum dicampur dengan bahan lainnya, kandungan gizi 

pada setiap bahan pembuatan cake pisang. 
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Bab III METODE PENGEMBANGAN, peneliti menuliskan mengenai 

model pengembangan prosuder pengembangan, bahan dan peralatan penelitian 

serta uji coba produk meliputi uji analisi kimia seperti protein, kadar lemak, 

karbohidrat, kadar abu dan kadar air. Selain itu dilakukan uji organoleptik 

diketahui cita rasa, warna, tekstur dan aroma.  

Bab IV HASIL PENGEMBANGAN, peneliti menuliskan data hasil uji coba 

dilakukan terhadap pisang ambon masak, pisang ambon kukus, pisang ambon 

panggang pada cake pisang dengan variasi komposisi pisang ambon masak, dan 

pisang ambon kukus 100/0, 75/25, 50/50, 25/75 dan 0/100, begitu juga untuk variasi 

komposisi pisang ambon masak dan pisang ambon dipanggang sebelumnya 100/0, 

75/25, 50/50, 25/75 dan 0/100, serta variasi komposisi pisang ambon kukus dan 

pisang ambon panggang 100/0, 75/25, 50/50, 25/75 dan 0/100. Setelah matang 

adonan cake pisang, akan diuji analisis kimia dan uji organoleptik yang telah 

dilakukan ditinjauan dari segi aroma, rasa, warna dan tekstur serta menuliskan 

penerimaan panelis terhadap produk cake pisang dengan bahan dasar pisang ambon 

masak, pisang ambon dikukus, pisang ambon dipanggang.  

Bab V PENUTUP, peneliti menuliskan mengenai kajian produk yang telah 

dihasilkan yaitu cake pisang dengan penambahan pisang ambon masak, pisang 

ambon kukus dan pisang ambon panggang serta manfaat dari kandungan gizi dan 

penerimaan panelis terhadap aroma, rasa, warna dan tekstur.
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