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3. HASIL PENELITIAN 

 

3.1. Kadar Air Buah Pisang 

Pada tabel 2 dapat dilihat hasil analisa kadar air pada buah pisang sebelum proses 

pengeringan. Dari hasil yang didapat menunjukkan bahwa jenis pisang berbeda 

memiliki kadar air yang berbeda. Pisang ambon memiliki kadar air yang paling tinggi 

dibandingkan pisang kepok dan nangka. 

 

Tabel 2. Kadar Air pada Buah Pisang 

Jenis Pisang Kadar Air (%) 

Kepok 57,76 ± 0,76a 

Ambon 66,29 ± 2,93b 

Nangka 59,13 ± 0,89a 
Keterangan: 

1. Nilai pada tabel adalah mean ± standar deviasi (n = 9) 

2. Nilai dengan superscript yang terdapat pada kolom di atas menyatakan perbedaan nyata antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05)  

3. Uji statistik yang digunakan adalah one way anova yang dilanjutkan dengan uji duncan untuk 

menentukan beda nyata 

 

3.2. Hasil Analisa Tepung Pisang 

3.2.1. Kadar Air Tepung Pisang 

Pada tabel 3 dapat dilihat hasil analisa kadar air pada tepung pisang. Kadar air pisang 

setelah dikeringkan selama 8 jam dianalisa. Pada tabel.. dapat dilihat bahwa setelah 8 

jam pisang ambon memiliki kadar air yang paling tinggi dibandingkan dengan pisang 

lain, sedangkan pisang nangka memiliki kadar air yang paling rendah.  

 

Tabel 3. Kadar Air Tepung Pisang 

Jenis Pisang Kadar Air (%) 

Kepok 8,35 ± 1,23ab  

Ambon 9,08 ± 1,13a 

Nangka 7,90 ± 0,59b  
Keterangan: 

1. Nilai pada tabel adalah mean ± standar deviasi (n = 9) 
2. Nilai dengan superscript yang terdapat pada kolom di atas menyatakan perbedaan nyata antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05)  

3. Uji statistik yang digunakan adalah one way anova yang dilanjutkan dengan uji duncan untuk 

menentukan beda nyata 
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3.2.2. Rendemen Tepung 

Pada tabel 4 dapat dilihat hasil rendemen tepung pisang setelah pengeringan dan 

pengayakan. Rendemen tepung pisang paling banyak yang dihasilkan setelah 

pengeringan dan pengayakan adalah pada tepung pisang nangka sedangkan paling 

sedikit pada tepung pisang ambon.  

 

Tabel 4. Rendemen Tepung Pisang 

Jenis Pisang Rendemen (%) 

Kepok 29,18 ± 1,42b 

Ambon  25,71 ± 0,26a 

Nangka 31,65 ± 2,49b 
Keterangan: 

1. Nilai pada tabel adalah mean ± standar deviasi (n = 9) 

2. Nilai dengan superscript yang terdapat pada kolom di atas menyatakan perbedaan nyata antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05)  

3. Uji statistik yang digunakan adalah one way anova yang dilanjutkan dengan uji duncan untuk 

menentukan beda nyata 

 

3.2.3. Warna 

Pada tabel 5 dapat dilihat hasil pengukuran intensitas warna tepung pisang yang 

dinyatakan dengan nilai L, a, dan b. Ditinjau dari nilai L yang menyatakan kecerahan 

(lightness), tepung terigu ambon memiliki nilai yang paling tinggi sedangkan sedangkan 

pisang nangka adalah yang paling rendah. Ditinjau dari nilai a yang menunjukkan warna 

merah (a+) dan hijau (a-), tepung pisang nangka memiliki nilai yang paling tinggi 

sedangkan pisang ambon adalah yang paling rendah. Ditinjau dari nilai b yang 

menunjukkan warna kuning (b+) dan biru (b-), tepung pisang kepok memiliki nilai 

paling tingi sedangkan terigu adalah yang paling rendah.  

 

Tabel 5. Hasil Pengukuran Intensitas Warna 

Jenis Pisang L a* b* 

Kepok 88,95 ± 1,54a -0,90 ± 1,01bc 17,98 ± 2,54b 

Ambon 90,35 ± 0,41b -1,25 ± 0,55a 16,28 ± 1,31a 

Nangka 86,74 ± 1,92c -0,43 ± 0,75c 16,14 ± 2,76a 

Terigu 95,54 ± 0,24d -0,85 ± 0,07ab 9,48 ± 0,11c 

Keterangan: 

1. Nilai pada tabel adalah mean ± standar deviasi (n = 9) 

2. Nilai dengan superscript yang terdapat pada kolom di atas menyatakan perbedaan nyata antar 
perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05)  

3. Uji statistik yang digunakan adalah one way anova yang dilanjutkan dengan uji duncan untuk 

menentukan beda nyata 
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3.2.4. Water Holding Capacity pada 40oC dan 60oC 

Pada tabel 6 dapat dilihat hasil pengukuran water holding capacity tepung pisang pada 

suhu 40oC dan 60oC. Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa pada suhu 40oC dan 60oC tepung 

terigu memiliki kemampuan mengikat air yang paling tinggi. Diantara tiga tepung 

pisang, pisang ambon memiliki kemampuan mengikat air paling tinggi sedangkan 

pisang kepok paling rendah.  

 

Tabel 6.  Water Holding Capacity pada 40oC dan 60oC 

Jenis Tepung 
40oC                       

(g air/g sampel) 

60oC                      

(g air/g sampel) 

Kepok 2,77 ± 0,28a 2,73 ± 0,24a 

Ambon 3,03 ± 0,38a 2,83 ± 0,43a 

Nangka 2,97 ± 0,41a 2,75 ± 0,20a 

Terigu 7,55 ± 0,11b 5,67 ± 0,06b 
Keterangan: 

1. Nilai pada tabel adalah mean ± standar deviasi (n = 9) 

2. Nilai dengan superscript yang terdapat pada kolom di atas menyatakan perbedaan nyata antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05)  

3. Uji statistik yang digunakan adalah one way anova yang dilanjutkan dengan uji duncan untuk 

menentukan beda nyata 

 

3.2.5. Water Activity 

Pada tabel 7 dapat dilihat hasil pengukuran water activity pada tepung pisang. 

Berdasarkan hasil pengukuran aw tepung, dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan nyata 

antar setiap sampelnya. Nilai aw pada tepung pisang berkisar antara 0,44-0,46. 

 

Tabel 7. Water Activity Tepung Pisang 

Jenis Tepung Aw 

Kepok  0,46 ± 0,01a 

Ambon  0,44 ± 0,04a 

Nangka 0,45 ± 0,06a 
Keterangan: 

1. Nilai pada tabel adalah mean ± standar deviasi (n = 9) 

2. Nilai dengan superscript yang terdapat pada kolom di atas menyatakan perbedaan nyata antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05)  

3. Uji statistik yang digunakan adalah one way anova yang dilanjutkan dengan uji duncan untuk 
menentukan beda nyata 
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3.2.6. Kadar Serat 

Pada tabel 7 dapat dilihat hasil analisa kadar serat pada tepung pisang. Tabel 7 

menunjukkan hasil analisa kadar serat pada tepung pisang. Berdasarkan data tersebut, 

kandungan serat pada pisang ambon paling tinggi sedangkan pada tepung terigu 

kandungan seratnya paling rendah.  

 

Tabel 7. Kadar Serat 

Jenis Tepung Kadar Serat  (%) 

Kepok 11,6 ± 2,4a 

Ambon 12,2 ± 2,6a 

Nangka 11,4 ± 2,8a 

Terigu 5,3 ± 1,2b 
Keterangan: 

1. Nilai pada tabel adalah mean ± standar deviasi (n = 9) 

2. Nilai dengan superscript yang terdapat pada kolom di atas menyatakan perbedaan nyata antar 
perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05)  

3. Uji statistik yang digunakan adalah one way anova yang dilanjutkan dengan uji duncan untuk 

menentukan beda nyata 

 

3.2.7. Kadar Pati 

Pada tabel 8 dapat dilihat hasil analisa kadar pati tepung pisang. Kadar pati pada tepung 

pisang dengan varietas berbeda dapat dilihat pada tabel 7. Kadar pati paling tinggi 

didapatkan pada pisang nangka sedangkan yang paling rendah adalah pada tepung 

terigu. Kandungan amilosa dan amilopektin tepung berbanding lurus dengan pati. 

Pisang nangka memiliki kandungan amilosa paling tinggi, sedangkan tepung terigu 

memiliki kandungan amilosa paling rendah. Kandungan amilopektin tepung terigu 

paling tinggi sedangkan tepung pisang ambon adalah yang paling rendah.  

 

Tabel 8. Kadar Pati 

Jenis Tepung Pati (%) Amilosa (%) Amilopektin (%) 

Kepok 65,71 ± 2,68a 35,27 ± 1,20a 64,73 ± 2,56ab 

Ambon  64,60 ± 2,66a 36,22 ± 2,94a 63,78 ± 4,65a  

Nangka 67,21 ± 4,88a 34,88 ± 0,90a 65,12 ± 5,16ab 

Terigu 58,92 ± 0,81b 22,89 ± 0,44b  77,11 ± 0,91b  
 

Keterangan: 

1. Nilai pada tabel adalah mean ± standar deviasi (n = 9) 

2. Nilai pati adalah persentase kandungan pada tepung 

3. Nilai amilosa dan amilopektin adalah persentasi dari total kandungan pati   
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4. Nilai dengan superscript yang terdapat pada kolom di atas menyatakan perbedaan nyata antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05)  

5. Uji statistik yang digunakan adalah one way anova yang dilanjutkan dengan uji duncan untuk 

menentukan beda nyata 

 

3.2.8. Kadar Kalium 

Hasil analisa kadar kalium pada tepung pisang dapat dilihat pada tabel 10. Pisang 

nangka memiliki kandungan kalium yang paling tinggi sedangkan pisang kepok 

memiliki kandungan kalium paling rendah.  

 

Tabel 10. Kadar Kalium 

Jenis Tepung Kalium (mg/100g) 

Kepok 783 ± 114a  

Ambon 967 ± 154b 

Nangka 988 ± 193b 

Keterangan: 

1. Nilai pada tabel adalah mean ± standar deviasi (n = 9) 

2. Nilai dengan superscript yang terdapat pada kolom di atas menyatakan perbedaan nyata antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05)  

3. Uji statistik yang digunakan adalah one way anova yang dilanjutkan dengan uji duncan untuk 

menentukan beda nyata 

 

3.3. Hasil Analisa Bolu Kukus 

3.3.1. Warna 

Pada tabel 11 dapat dilihat hasil pengukuran intensitas warna bolu kukus. Dilihat dari 

nilai L, bolu yang dibuat dengan tepung terigu adalah yang paling tinggi sedangkan 

bolu dari tepung pisang ambon adalah yang paling rendah. Dilihat dari nilai a, bolu dari 

tepung pisang ambon adalah yang paling tinggi sedangkan bolu dari tepung terigu 

adalah yang paling rendah. Dilihat dari nilai b, bolu dari tepung terigu memiliki nilai 

yang paling tinggi sedangkan bolu dari tepung pisang ambon adalah yang paling rendah. 

Warna bolu kukus yang dibuat dengan tepung terigu memiliki perbedaan yang nyata 

dibandingkan dengan bolu kukus yang dibuat dari tepung pisang. 

 

Tabel 11. Intensitas Warna Bolu Kukus 

Jenis Tepung L a* b* 

Kepok 63,08 ± 2,27bc 1,15 ± 0,09c 17,49 ± 0,3b 

Ambon 61,01 ± 1,60b 1,86 ± 0,11b 17,06 ± 1,54b 

Nangka 66,53 ± 2,84c  0,39 ± 0,20d 18,92 ± 0,84b 

Terigu 82,01 ± 2,81a -4,59 ± 0,16a 31,36 ± 1,51a 
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Keterangan: 

1. Nilai pada tabel adalah mean ± standar deviasi (n = 9) 

2. Nilai dengan superscript yang terdapat pada kolom di atas menyatakan perbedaan nyata antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05)  

3. Uji statistik yang digunakan adalah one way anova yang dilanjutkan dengan uji duncan untuk 

menentukan beda nyata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Diagram Intensitas Warna Bolu Kukus 
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3.3.2. Tekstur (Kekerasan) 

Pada tabel 12 dapat dilihat hasil pengukuran tekstur bolu kukus. Dari tabel 12 dapat 

dilihat bahwa nilai hardness yang paling tinggi adalah pada bolu kukus yang dibuat 

dengan tepung terigu sedangkan yang paling rendah adalah pada bolu kukus yang 

dibuat dengan tepung pisang kepok. 

 

Tabel 12. Hasil Analisa Tekstur Bolu Kukus 

Jenis Tepung Hardness (gf) 

Kepok 158,18 ± 3,39b 

Ambon 167,45 ± 7,17bc  

Nangka 196,53 ± 4,83c 

Terigu 319,53 ±  8,88a  
Keterangan: 

1. Nilai pada tabel adalah mean ± standar deviasi (n = 9) 

2. Nilai dengan superscript yang terdapat pada kolom di atas menyatakan perbedaan nyata antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05)  

3. Uji statistik yang digunakan adalah one way anova yang dilanjutkan dengan uji duncan untuk 
menentukan beda nyata 

 

3.3.3. Volume Pengembangan 

Pada tabel 13 dapat dilihat hasil pengukuran volume pengembangan bolu kukus. 

Volume pengembangan pada bolu kukus yang dibuat dengan tepung terigu adalah yang 

paling besar sedangkan pengembangan pada bolu dari tepung pisang kepok adalah yang 

paling rendah.  

 

Tabel 13. Hasil Pengukuran Volume Pengembangan Bolu Kukus 

 Jenis Tepung Pengembangan (%) 

Kepok 48,51 ± 0,20a 

Ambon 48,78 ± 0,58a 

Nangka 48,85 ± 0,33a 

Terigu 53,95 ± 0,99b  
Keterangan: 

1. Nilai pada tabel adalah mean ± standar deviasi (n = 9) 

2. Nilai dengan superscript yang terdapat pada kolom di atas menyatakan perbedaan nyata antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05)  

3. Uji statistik yang digunakan adalah one way anova yang dilanjutkan dengan uji duncan untuk 

menentukan beda nyata 
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3.3.4. Kalium 

Pada tabel 14 dapat dilihat hasil pengukuran kalium pada bolu kukus. Bolu kukus yang 

dibuat dengan tepung pisang nangka memiliki kandungan kalium yang paling tinggi 

sedangkan bolu yang dibuat dari tepung pisang kepok memiliki kandungan kalium yang 

paling rendah.  

 

Tabel 14. Kadar Kalium Bolu Kukus 

Jenis Tepung Pisang Kalium (mg/100g) 

Kepok 44,9 ± 3,8a  

Ambon 53,8 ± 2,4b 

Nangka 58,5 ± 0,8c 

Keterangan: 

1. Nilai pada tabel adalah mean ± standar deviasi (n = 9) 

2. Nilai dengan superscript yang terdapat pada kolom di atas menyatakan perbedaan nyata antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05)  

3. Uji statistik yang digunakan adalah one way anova yang dilanjutkan dengan uji duncan untuk 

menentukan beda nyata 

 

3.3.5. Uji Organoleptik 

Pada tabel 15 dapat dilihat hasil analisa sensori bolu kukus. Berdasarkan hasil analisa 

sensori, pada parameter aroma bolu kukus yang dibuat dengan tepung pisang kepok 

memiliki perbedaan nyata dibandingkan dengan yang lainnya. Pada parameter warna, 

bolu dari tepung terigu paling disukai sedangkan bolu dari tepung pisang nangka paling 

tidak disukai. Pada parameter tekstur tidak terdapat perbedaan nyata antara setiap 

sampel. Pada parameter rasa, bolu tepung terigu paling disukai sedangkan bolu dari 

tepung pisang kepok paling tidak disukai. Secara keseluruhan, bolu dari tepung terigu 

dan pisang ambon adalah yang paling disukai.   

 

Tabel 15. Hasil Uji Organoleptik 

Jenis 

Tepung 

Parameter 

Aroma Warna  Tekstur Rasa  Overall 

Kepok 2,48 ± 1,24b 2,78 ± 0,95bc 3,25 ± 0,90a 2,95 ± 0,93c 2,80 ± 0,82b 

Ambon 3,55 ± 0,85a 2,88 ± 0,94b 3,63 ± 0,84a 3,50 ± 0,91ab 3,45 ± 0,68a 

Nangka 3,20 ± 1,18a 2,35 ± 0,98c 3,05 ± 0,96a 3,20 ± 0,97bc 3,03 ± 0,83b 

Terigu 3,55 ± 1,11a 3,68 ± 1,19a 3,40 ± 1,03s 3,73 ± 0,75a 3,73 ± 0,78a 
Keterangan: 

1. Nilai pada tabel adalah mean  

2. Nilai dengan superscript yang terdapat pada kolom di atas menyatakan perbedaan nyata antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05)  

3. Uji statistic yang digunakan untuk menentukan beda nyata menggunakan uji Mann Whitney 
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Gambar 8. Diagram Hasil Uji Organoleptik 
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