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4. PEMBAHASAN 

  

4.1. Proses Pembuatan Tepung Pisang 

Tepung pisang yang dibuat dalam penelitian ini menggunakan tiga varietas pisang 

berbeda yaitu pisang ambon, kepok, dan nangka. Proses pembuatan tepung pisang 

dilakukan dengan pengeringan. Sebelum dikeringkan pisang yang sudah dipotong tipis-

tipis menggunakan slicer direndam terlebih dahulu dengan natrium metabisulfit 0,2% 

selama 15 menit (Abbas et al, 2009). Penggunaan natrium tersebut sesuai dengan batas 

maksimum dari BPOM yaitu dalam makanan maksimum hanya boleh mengandung 0,2-

1 g/kg makanan. Tujuan dari proses perendaman ini adalah untuk mengendalikan reaksi 

pencoklatan baik enzimatis maupun non-enzimatis. Hal ini dikarenakan natrium 

metabisulfit akan berinteraksi dengan gugus karbonil sehingga mengikat melanoidin 

yang merupakan senyawa penyebab terjadinya pencoklatan (Syarief & Irawati, 1988). 

Winarno (2002) juga menambahkan bahwa perendaman dengan larutan garam akan 

mencegah pencoklatan karena Na akan berikatan dengan gugus fenol (-OH) sehingga 

tidak terbentuk senyawa kuinon yang menyebabkan pencoklatan.  

 

Pengeringan pisang dilakukan menggunakan cabinet dryer. Pengeringan adalah salah 

satu proses pengolahan yang sering digunakan untuk meningkatkan stabilitas makanan 

karena dapat mengurangi aktivitas air sehingga aktivitas mikrobiologi dalam makanan 

berkurang dan memperpanjang umur simpan (Mayor & Sereno, 2004). Pengeringan 

pisang dilakukan selama kurang lebih 8 jam hingga kadar air < 10%. Hal ini didasarkan 

pada SNI 01-3841-1995 tentang tepung pisang yang menyatakan bahwa kadar air dalam 

tepung pisang maksimal adalah 12% serta SNI 01-3751-2006 tentang tepung terigu 

yang menyatakan bahwa kadar air maksimal tepung terigu adalah 14,5%. Setelah proses 

pengeringan selesai, pisang dihancurkan dengan blender dan diayak dengan ayakan 80 

mesh.  

 

4.2. Profil Fisikokimia Tepung Pisang 

Tepung yang dihasilkan dari masing-masing varietas pisang memiliki karakteristik yang 

berbeda. Analisa fisikokimia yang dilakukan meliputi pengukuran kadar air, rendemen, 

warna, water holding capacity, serat, pati, amilosa, amilopektin, dan kalium. Kadar air 
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pisang yang digunakan dalam penelitian ini sebelum dikeringkan adalah antara 57%-

66%. Pisang ambon memiliki kadar air paling tinggi sedangkan pisang kepok adalah 

yang paling rendah. Pada umumnya pisang matang memiliki kadar air yang tinggi yaitu 

sekitar 70%, akan tetapi pisang yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang belum 

terlalu matang atau sekitar ¾ matang sehingga memiliki kadar air yang lebih rendah. 

Selain itu, varietas pisang yang berbeda juga memiliki kadar air berbeda (Putri, 2012). 

Kandungan air pada pisang ambon adalah 73,8 %, pada pisang nangka kandungan 

airnya adalah 68% sedangkan pisang kepok memiliki kandungan air 62% (Depkes RI 

1990 dalam Putri, 2012). 

  

Rendemen tepung yang dihasilkan berbeda pada setiap varietas pisang. Rendemen 

tepung pisang nangka paling tinggi sedangkan pisang ambon adalah yang paling rendah. 

Tingkat kematangan dan kadar air pisang akan berpengaruh terhadap rendemen pisang 

yang dihasilkan. Pada penelitian ini pisang yang digunakan adalah yang belum matang 

sempurna dengan kulit yang masih kehijauan. Pisang yang belum matang memiliki 

kandungan pati yang tinggi dan kadar air yang lebih rendah. Hal tersebut membuat 

rendemen tepung pisang yang dihasilkan akan semakin banyak (Widowati, 2002). Pada 

pengukuran kadar air, pisang ambon adalah yang paling tinggi sehingga rendemen 

tepung yang dihasilkan paling rendah.  

 

Pengukuran warna pada tepung dilakukan dengan chromameter. Berdasarkan tabel 5 

hasil menunjukkan bahwa warna tepung terigu berbeda nyata dengan tepung terigu pada 

tingkat kepercayan 95% (p < 0,05). Dilihat dari nilai L, tepung terigu memiliki warna 

yang lebih cerah dibandingkan dengan tepung pisang. Pada umumnya tepung terigu 

memang memiliki warna putih karena sudah melewati berbagai macam proses 

pengolahan seperti bleaching (Kulp & Ponte, 2000). Daging buah pisang memiliki 

warna kuning atau kuning pucat. Selama pengeringan pisang akan mengalami proses 

pencoklatan enzimatis dan non-enzimatis yang mengakibatkan warnanya berubah 

menjadi kuning gelap (Waliszewski et al, 1999).  

 

Water holding capacity (WHC) atau kemampuan mengikat air adalah interaksi antara 

komponen dalam tepung seperti protein dan pati dengan air yang terjadi dalam 
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makanan. Dalam pembuatan produk makanan yang bertekstur kental dan kenyal seperti 

sup, saus, dan produk bakery tepung yang baik adalah yang memiliki kisaran 149,1 – 

471,5% (AOAC, 1990 dalam Shad et al, 2013). Pada tabel 5 menunjukkan bahwa pada 

suhu 40oC dan 60oC tepung pisang memiliki nilai WHC yang tidak berbeda nyata, yaitu 

berkisar antara 2,73-3,03 g air/ g tepung atau 273 – 303%. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa tepung pisang memiliki karakteristik pengikatan air (WHC) yang baik untuk 

digunakan dalam produk bakery.  

 

Pada pengukuran WHC digunakan suhu berbeda yang bertujuan untuk melihat 

kemampuan gelatinisasi masing-masing tepung (Rodriguez-Ambriz et al, 2008). 

Tepung pisang belum mengalami perubahan kemampuan gelatinisasi pada suhu 40 dan 

60oC, sedangkan pada tepung terigu pada suhu 60oC sudah mengalami gelatinisasi 

sehingga nilai WHC menurun. Hal ini sesuai dengan pernyataan Silfia (2012) yaitu suhu 

gelatinisasi tepung pisang adalah 68.8oC-77.5oC sedangkan suhu gelatinisasi tepung 

adalah 53oC-63oC. Pada saat pati dipanaskan granula pati akan membengkak dan pecah 

sehingga terjadi gelatinisasi dan menyebabkan molekuk air terlepas. Selain itu, 

kandungan protein juga dapat mempengaruhi WHC tepung. Menurut Traynham (2007), 

salah satu faktor yang mempengaruhi WHC adalah kandungan protein dalam tepung 

yang dapat menyerap dan mengikat air, sehingga semakin tinggi protein semakin tinggi 

juga kemampuan pengikatan airnya. 

 

Water activity atau aw didefinisikan sebagai air bebas yang ada di dalam suatu bahan 

pangan yang dapat digunakan oleh mikroorganisme untuk bertumbuh (Jay et al, 1970). 

Berdasarkan hasil pengukuran, aw pada tepung pisang berkisar antara 0,44-0,46. Dengan 

aw tepung pisang yang rendah dapat mencegah terjadinya pertumbuhan 

mikroorganisme perusak seperti mikotoksin. Menurut Carter (2014) aw untuk tepung 

yang baik adalah dibawah 0,7 sehingga dapat mencegah pertumbuhan jamur dan 

mengurangi tingkat kecepatan tepung menjadi tengik.  

 

Serat adalah bagian dari tumbuhan yang tidak dapat diserap dan dicerna di dalam tubuh. 

Walaupun tidak memiliki kandungan gizi tetapi serat memiliki fungsi yang penting bagi 

tubuh. Serat membantu untuk melepaskan hormon intestinal, mengikat kalsium, besi, 
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seng dan mineral lainnya, serta dapat mengikat kolesterol (Waspadji, 1989). Pada tabel 

6 hasil menunjukkan bahwa tepung pisang memiliki kadar serat antara 11,4-12,2%. 

Kandungan serat ketiga varietas pisang yang digunakan tidak memiliki perbedaan yang 

nyata. Hasil tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tepung terigu yang hanya 

memiliki kandungan serat 5,3%. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu keunggulan 

tepung pisang dibandingkan dengan terigu adalah kandungan seratnya. Kebutuhan serat 

bagi orang dewasa perharinya adalah ±30g/hari tergantung dari total asupan kalori 

(American Dietetic Association dalam Badrialaily, 2004). Konsumsi 100g tepung pisang 

dapat memenuhi 30% kebutuhan serat perharinya sedangkan tepung terigu hanya 17%. 

Kandungan serat yang tinggi dalam makanan membantu untuk menjaga pola makan 

yang seimbang. Konsumsi makanan berserat tinggi akan memberikan rasa kenyang 

yang lebih lama sehingga dapat mencegah asupan karbohidrat berlebih.  

 

Selain kandungan serat yang tinggi tepung pisang juga memiliki kandungan pati yang 

cukup tinggi. Pada tabel 7 dapat dilihat kandungan pati pada tepung pisang berksiar 

antara 64,6 - 67,21% sedangkan pada tepung terigu adalah 58,92. Kandungan pati pada 

tepung pisang terdiri dari amilosa dan amilopektin. Kandungan amilosa pada tepung 

pisang berkisar antara 34,88-36,22% sedangkan tepung terigu 22,89%. Sama seperti 

serat pati juga memberikan efek rasa kenyang ketika dikonsumsi karena perlu waktu 

yang lebih lama untuk dicerna dibandingkan dengan gula sederhana (Gunawan, 2006). 

 

Pisang diketahui sebagai buah yang tinggi akan kandungan kalium. Selain itu, pisang 

juga adalah buah yang mudah didapatkan dan dikonsumsi oleh banyak orang. Pisang 

menyumbangkan 2,7% dari total kalium dan serat yang dikonsumsi oleh orang dewasa 

(USDA/HHS, 2004). Kalium adalah salah satu mineral esensial yang dibutuhkan tubuh 

untuk mengontrol total volume cairan tubuh, asam dan elektrolit, serta menjaga fungsi 

sel. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan kalium dalam tepung pisang 

adalah antara 0,783 – 0,988% yang artinya dalam 100 g tepung pisang mengandung 783 

– 988 mg kalium. Asupan gizi harian yang direkomendasikan oleh WHO untuk kalium 

adalah 3510 mg/hari untuk orang dewasa, yang artinya 100 gram tepung pisang dapat 

memenihi 22-28% kebutuhan kalium per harinya. Oleh karena itu, tepung pisang tidak 

perlu lagi difortifikasi dengan penambahan kalium.   
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4.3. Profil Fisikokimia Bolu Kukus 

Produk yang dibuat dalam penelitian ini adalah bolu kukus. Bolu kukus dibuat dari 

100% tepung terigu sebagai kontrol dan yang lainnya dibuat dari 100% tepung pisang. 

Penggunaan tepung terigu dalam pembuatan bolu kukus adalah tepung dengan protein 

sedang. Hal ini dikarenakan bolu kukus tidak memerlukan pengembangan terlalu besar 

dan adonan bolu tidak bersifat viskoelastis (Erwin, 2004). Produk kemudian dianalisa 

warna, tekstur, pengembangan, serta kandungan kaliumnya.  

 

Warna kue bolu diuji dengan chromameter yang menunjukkan nilai L, a, dan b. Hasil 

pada tabel 11 menunjukkan bahwa bolu dari tepung terigu memiliki warna yang sangat 

berbeda dibandingkan dengan bolu dari tepung pisang. Hal ini disebabkan oleh warna 

tepung yang digunakan. Tepung terigu berwarna putih, sedangkan tepung pisang yang 

digunakan berwarna kecoklatan. Sehingga bolu dari tepung terigu memiliki warna 

kuning cerah, sedangkan bolu dari tepung pisang berwarna kecoklatan. Warna kuning 

pada bolu dari tepung terigu juga disebabkan adanya pigmen kuning alami dalam terigu 

(Saifullah et al, 2009).  Warna lebih gelap yang dihasilkan pada bolu dengan bahan 

tepung pisang dapat disebabkan karena karamelisasi gula sederhana pada tepung pisang. 

Penelitian Adeniji & Abdou (2008) menunjukkan bahwa kandungan gula sederhana 

pada tepung pisang adalah 1,5-1,8 g/100g. Kandungan gula akan memicu terjadinya 

reaksi maillard dengan protein selama pemanasan (Buckle et al, 1985).   

 

Tingkat kekerasan pada bolu dianalisa dengan texture analyzer. Hasil menunjukkan 

bahwa tepung terigu memiliki tekstur yang paling keras dan berbeda nyata dengan bolu 

dari tepung pisang. Bolu yang dibuat dari pisang kepok memiliki tingkat kekerasan 

yang paling rendah. Tekstur produk dipengaruhi oleh kemampuan pengikatan air 

(WHC) tepung. Tepung terigu memiliki WHC yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

tepung pisang sehingga tingkat kekerasannya juga lebih tinggi. Hal ini disebabkan 

karena ukuran granula pati tepung terigu yang jauh lebih kecil (2-35 µm) dibandingkan 

dengan tepung pisang (60-105 µm) (Silfia, 2012). Ukuran granula pati yang besar 

menyebabkan molekul air yang terikat menjadi mudah terlepas ketika pemanasan. 

Semakin banyak air yang terlepas selama pemanasan mengakibatkan tekstur produk 

yang dihasilkan semakin lunak (Silfia, 2012). Selain itu, semakin besar granula pati 
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membuat daya ikat antar granula rendah sehingga menyebabkan kerangka adonan yang 

terbentuk tidak kokoh dan pori-pori produk menjadi lebih rapat. Hal ini menyebabkan 

pengukuran dengan texture analyzer menunjukkan angka kekerasan tekstur bolu dari 

tepung terigu lebih tinggi dibandingkan tepung pisang.  

 

Volume pengembangan bolu diukur dengan metode seed displacement yaitu 

menggunakan biji milet. Hasil menunjukkan bahwa volume pengembangan bolu dari 

tepung terigu adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan tepung pisang. 

Perbandingan volume pengembangan antar tepung pisang menunjukkan hasil yang tidak 

berbeda nyata. Menurut Andriani (2012) pengembangan bolu kukus dipengaruhi oleh 

kandungan protein yang ada di dalam tepung. Protein pada tepung terigu, yaitu gluten 

berperan untuk memerangkap gas yang terbentuk selama proses pengocokan serta 

berkontribusi terhadap viskositas dan ekstensibilitas adonan (Damodaran dan Paraf, 

1997). Sementara pada bolu yang dibuat dari tepung pisang pengembangan volume 

terjadi sebagian besar karena proses pengocokan telur dan pengikatan air oleh pati 

selama pemanasan, serta penggunaan bahan tambahan seperti baking powder (Silfia, 

2012). Pengembangan dalam bolu selain karena protein juga dibantu dengan 

penambahan baking powder. Baking powder di dalam adonan akan bereaksi dengan air 

yang selama pengadukan dan pemanasan akan membentuk karbon dioksida. Karbon 

dioksida inilah yang membantu dalam pengembangan adonan (Andriani, 2012). 

Kemampuan penyerapan air (WHC) tepung pisang yang rendah mengakibatkan lebih 

banyak air yang terlepas sehingga pengembangan volume bolu tepung pisang lebih 

rendah karena baking powder bekerja lebih efektif pada bolu tepung terigu. Susila & 

Resmisari (2005) melakukan kajian terhadap penggunaan tepung jagung komposit 

dalam pembuatan berbagai produk bakery seperti roti tawar, kue basah, dan kue kering. 

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa dalam pembuatan roti tawar yang 

membutuhkan volume pengembangan tinggi tepung tanpa kandungan gluten tidak bisa 

mensubstitusi 100% tepung terigu.  

 

Volume pengembangan yang diukur berbanding terbalik dengan tingkat kekerasan bolu. 

Volume pengembangan dan tekstur bolu sangat dipengaruhi oleh bahan tambahan yang 

digunakan yaitu baking powder dan emulsifier. Baking powder menghasilkan gas 
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karbon dioksida ketika bereaksi dengan air di dalam adonan sehingga volume 

pengembangan bolu tepung terigu lebih tinggi karena WHC yang lebih tinggi 

dibandingkan tepung pisang. Emulsifier di dalam adonan akan membentuk suatu 

matriks kompleks dengan protein. Emulsifier akan  berikatan pada bagian hidrofobik 

protein dan memberikan tekstur yang lebih kokoh (Kohajdova et al, 2009). Tepung 

terigu memiliki kandungan protein 11-12,5%, sedangkan pada tepung pisang kandungan 

proteinnya hanya sekitar 3-4% (Juarez-Garcia, 2006). Selain itu, emulsifier juga 

membentuk fase cair-kristalin di dalam air, struktur ini berkontribusi pada elastisitas 

adonan dalam memerangkap gas sehingga volume pengembangan produk lebih tinggi 

(Kohajdova et al, 2009). Hal ini yang menyebabkan tekstur dan volume pengembangan 

bolu dari tepung terigu lebih tinggi dibandingkan dengan bolu dari tepung pisang. 

 

Kandungan kalium di dalam bolu kukus dari tepung pisang berkisar antara 0,0449-

0,0585% atau 44,9-58,5 mg/100 g sedangkan pada tepung terigu tidak memiliki 

kandungan kalium karena produk tepung yang digunakan tidak difortifikasi dengan 

kalium. Suhu pengukusan yang dilakukan tidak mempengaruhi kandungan kalium 

karena mineral tahan terhadap pemanasan pada suhu tinggi (Karmas & Harris, 1998). 

WHO (2012) menyatakan bahwa kalium adalah salah satu mineral esensial yang tingkat 

konsumsinya di banyak negara masih di bawah rekomendasi. Kalium mudah ditemukan 

pada bahan makanan segar seperti buah dan sayuran. Asupan gizi harian yang 

direkomendasikan oleh WHO untuk kalium adalah 3510 mg/hari untuk orang dewasa. 

Konsumsi kalium yang terlalu tinggi juga tidak menjadi masalah bagi tubuh karena 

dapat dikeluarkan melalui keringat atau urin. Konsumsi 100 gram bolu kukus dari 

tepung pisang dapat memenuhi 1,2-1,6% kebutuhan kalium per harinya.       

 

Analisa sensori yang dilakukan adalah uji rating hedonik dengan skala 1-5, yang 

menyatakan 1 = sangat tidak suka dan 5 = sangat suka. Panelis berjumlah 40 orang 

dengan sampel yang disajikan secara monadik. Parameter yang diujikan adalah aroma, 

warna, tekstur, rasa, dan keseluruhan (overall). Uji rating hedonik digunakan untuk 

menilai intensitas dari suatu sensasi yang dirasakan oleh panelis. Pada penelitian ini 

sampel disajikan secara monadik (satu per satu) sehingga panelis diminta untuk 

memberikan penilaiannya terlebih dahulu sebelum diberikan sampel yang berikutnya. 
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Pada uji sensori yang dilakukan secara monadik, para panelis tidak diminta untuk 

membandingkan antar sampelnya (Lawless & Heymann, 2010). 

 

Aroma adalah salah satu faktor yang menentukan kesukaan seseorang terhadap suatu 

makanan. Aroma dapat memberikan persepsi suatu rasa tertentu pada suatu makanan 

(Kartika, 1988). Tingkat kesukaan panelis untuk parameter aroma menunjukkan bahwa 

pada bolu kukus yang dibuat dari tepung terigu dan pisang ambon adalah yang paling 

tinggi sementara pisang kepok memiliki aroma yang paling tidak disukai. Hal ini dapat 

disebabkan karena varietas pisang ambon yang adalah pisang meja sedangkan pisang 

kepok dan pisang nangka adalah pisang plaintain. Pisang meja pada umumnya memiliki 

aroma yang lebih kuat dan rasa yang manis dibandingkan dengan pisang plaintain yang 

harus diolah atau dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi (Gilbert, 2009).  

 

Warna adalah persepsi yang muncul dalam otak manusia saat melihat refleksi dari 

cahaya pada suatu objek. Warna dipengaruhi oleh komposisi fisik dan kimia suatu 

objek, cahaya yang dipantulkan, serta sensitivitas mata seseorang (Lawless & Heymann, 

2010). Menurut Soekarto (1990), warna adalah komponen yang dapat menentukan mutu 

bahan pangan. Hal ini dikarenakan warna dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur 

untuk melihat ada tidaknya penyimpangan pada bahan pangan tersebut. Tingkat 

kesukaan warna untuk bolu kukus yang dibuat dari tepung terigu jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan bolu dari tepung pisang. Hal ini dipengaruhi oleh warna awal 

tepung saat digunakan. Tepung terigu yang berwarna lebih putih menghasilkan bolu 

dengan warna yang lebih cerah dibandingkan tepung pisang yang berwarna kecoklatan. 

Diantara ketiga tepung pisang yang digunakan, bolu dari tepung pisang ambon adalah 

yang tingkat kesukaannya paling mendekati tepung terigu. 

 

Tekstur dalam suatu makanan sangatlah penting untuk konsumen. Tidak seperti warna 

dan aroma yang biasanya dijadikan sebagai patokan untuk keamanan pangan, tekstur 

lebih dijadikan sebagai tolak ukur untuk kualitas suatu makanan (Lawless & Heymann, 

2010). Tekstur yang diuji adalah tingkat kekerasan dan kemudahan dalam menelan kue 

bolu. Bolu kukus dari tepung pisang ambon adalah yang paling disukai yang kemudian 

diikuti tepung terigu, pisang kepok, dan pisang nangka. Hasil uji tingkat kesukaan 
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terhadap tekstur menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata untuk setiap sampelnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa pada parameter tekstur semua sampel memiliki tingkat 

kesukaan yang hampir sama.  

 

Rasa dapat muncul ketika ada rangsangan kimiawi pada indera perasa (lidah). Rasa juga 

merupakan faktor yang menjadi penentu tingkat kesukaan konsumen terhadap suatu 

produk. Pada umumnya setiap panelis akan memiliki suatu persepsi akan rasa setelah 

melihat warna dan aroma produk tersebut. Hasil uji organoleptik untuk parameter rasa 

menunjukkan bahwa bolu kukus dari tepung terigu adalah yang paling disukai 

sedangkan bolu dari tepung pisang kepok adalah yang paling tidak disukai.  

 

Parameter uji sensori yang terakhir adalah tingkat kesuakaan produk secara 

keseluruhan. Secara keseluruhan, bolu kukus yang dibuat dari tepung terigu memiliki 

tingat kesukaan yang paling tinggi dibanginkan dengan bolu dari tepung pisang. Bolu 

dari tepung pisang ambon memiliki tingkat kesukaan yang mendekati tepung terigu. 

Bolu dari pisang kepok memiliki tingkat kesukaan yang paling rendah.  

 

Dari parameter yang diuji seperti kadar air, rendemen, warna, dan kadar pati 

menunjukkan perbedaan nyata antar tepung dari berbeda varietas pisang. Sedangkan 

pada parameter seperti pati, serat, aw, kalium dan WHC tidak ditemukan perbedaan 

nyata antar tiap varietasnya. Jika dilihat dari hasil penelitian ini, dari ketiga varietas 

pada beberapa parameter seperti rendemen, pati, dan kalium tepung pisang nangka 

adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan pisang yang lain. Sementara pada 

parameter lain seperti warna dan serat tepung pisang ambon lebih unggul dibandingkan 

dengan pisang yang lain. Perbandingan dengan tepung terigu juga menunjukkan bahwa 

tepung pisang memiliki kandungan pati, serat, dan kalium yang lebih tinggi. Oleh 

karena itu, pengembangan pembuatan tepung pisang sangat baik untuk dilakukan dan 

dapat digunakan sebagai bahan pangan fungsional dalam makanan.    
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