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1. PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil pisang yang cukup banyak, 

berdasarkan data dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2015, luas lahan 

panen pisang di Indonesia sebesar 100.600 Ha dengan produksi sebesar 6.862.558 ton 

(Kementerian Pertanian, 2015). Salah satu jenis pisang yang paling banyak dijumpai di 

Indonesia adalah pisang kepok (Musa paradisiaca forma typica). Konsumsi pisang 

kepok lebih banyak digunakan sebagai makanan olahan atau tidak langsung dimakan. 

Hal ini menumbuhkan ketertarikan untuk memproduksi tepung pisang berbahan dasar 

pisang kepok terutama untuk bahan substitusi produk bakery. Di beberapa negara 

seperti Equador, Brazil, Perancis dan beberapa negara Eropa lainnya, tepung pisang 

telah banyak digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan roti tawar, campuran 

makanan bayi dan lain-lain (Satuhu dan Supriyadi, 2000). 

 

Pisang kepok yang belum matang cenderung memiliki harga yang lebih murah dan 

kadar air yang tidak terlalu tinggi, sehingga penggunaan pisang kepok mentah dalam 

pembuatan tepung cenderung lebih baik dikarenakan komponen air yang hilang selama 

masa pengeringan tidak terlalu besar dibandingkan dengan penggunaan pisang kepok 

yang matang maupun terlalu matang. Pisang yang digunakan cukup akan menghasilkan 

tepung pisang yang memiliki warna putih dan menarik (Satuhu dan Supriyadi, 2000). 

Penggunaan pisang kepok digunakan yakni pisang kepok tua sebelum pisang kepok 

matang dan berwarna masih hijau.  

 

Pembuatan tepung pisang dapat dilakukan dengan perendaman pisang terlebih dahulu 

sebelum proses pengeringan. Hal ini dikarenakan pada pisang terdapat masalah yakni 

mudahnya mengalami pencoklatan setelah dikupas. Proses pencoklatan dini disebabkan 

karena adanya aktivitas enzim PPO (polifenol oksidase) dan oksigen yang berhubungan 

dengan bahan pangan tersebut (Adi, 2014). Natrium metabisulfit merupakan salah satu 

bahan tambahan pangan yang sering digunakan untuk mencegah reaksi browning. Pada 

penelitian Palupi (2012), natrium metabisulfit digunakan dalam proses pembuatan 

dalam makanan untuk menekan degradasi warna dan memperpanjang umur simpan 
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(Latapi, 2006 dalam Palupi, 2012). Henderson (1976), menambahkan bahwa natrium 

metabisulfit akan mencegah reaksi pencoklatan selama pengolahan, menghilangkan bau 

dan rasa getir serta mempertahankan warna tetap menarik. 

 

Asam sitrat juga merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang sering digunakan 

sebagai larutan perendam. Pada jeruk nipis dapat ditemukan kandungan asam sitrat yang 

cukup besar yakni sebesar 7-7,6% pada 100 gram buah (Hariana, 2006). Hutchings 

(1994), Asam sitrat merupakan asam organik yang biasanya ditambahkan pada bahan 

makanan dikarenakan dapat berfungsi sebagai pengawet dan memiliki sifat yang mudah 

dicerna, tidak beracun, mudah larut dan memiliki rasa yang asam. Pada reaksi enzim 

PPO, asam sitrat memiliki kegunaan sebagai penurun pH dan chelatting agent. Asam 

sitrat sebagai chelatting agent dikarenakan tiap molekulnya mengandung gugus karbosil 

dan satu gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon sehingga efektif sebagai 

pengikat logam. 

 

Tepung pisang memiliki warna yang cenderung lebih gelap daripada tepung terigu yang 

memiliki warna putih. Penelitian ini bertujuan untuk mencoba merendam pisang dengan 

larutan perendam untuk mencegah reaksi browning sehingga tepung pisang yang 

dihasilkan dapat memiliki warna yang lebih putih. Asam sitrat dalam jeruk nipis dan 

natrium metabisulfit digunakan sebagai larutan perendam. Hal ini dikarenakan jeruk 

nipis mudah didapatkan di pasar dan memiliki kandungan asam sitrat yang cukup tinggi. 

 

Salah satu produk bakery yang cukup digemari masyarakat adalah cookies. Cookies 

merupakan kue manis yang berukuran kecil yang proses pembuatannya membutuhkan 

beberapa bahan meliputi tepung, shortening, telur dan gula. Cookies memiliki tekstur 

yang renyah sehingga membutuhkan tepung dengan gluten rendah dalam pembuatannya 

(Young, 1990). Penggunaan tepung gluten rendah tersebut dapat digantikan dengan 

penggunaan tepung pisang sehingga dapat dihasilkan produk cookies dengan bahan 

tepung pisang. 
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1.2.Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jenis larutan 

perendaman yaitu natrium metabisulfit dan larutan perasan jeruk nipis dalam berbagai 

konsentrasi terhadap kualitas tepung pisang kepok yang dihasilkan yang selanjutnya 

diaplikasikan dalam pembuatan produk cookies. 

 

1.3. Tinjauan Pustaka 

1.3.1. Pisang Kepok 

Pisang kepok memiliki kulit tebal berwarna kuning kehijauan serta memiliki daging 

buah yang manis ketika telah matang. Pisang kepok memiliki suhu tumbuh yang 

optimum pada 27
o
C dan suhu maksimum 38

o
C. Ukuran buahnya tergolong kecil yakni 

sebesar 10 cm hingga 12 cm dan memiliki berat berkisar 80 gram hingga 120 gram 

(Prabawati et al. 2008). Kandungan gizi pisang kepok dalam 100 gram bahan dapat 

dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Kandungan Gizi Pisang Kepok per 100 gram Bahan 

Zat Gizi Pisang Kepok 

Energi (kal) 115 

Protein (gram) 1,2 

Lemak (gram) 0,4 

Karbohidrat (gram) 26,8 

Kalsium (mg) 11 

Fosfor (mg) 43 

Besi (mg) 1,2 

Vitamin A (RE) 0 

Vitamin B (mg) 0,1 

Vitamin C (mg) 2 

Air (gram) 70,7 

Bagian yang dapat dimakan (%) 62 

(Depkes RI, 1990) 

 

Pisang kepok memiliki kandungan mineral seperti kalium, magnesium, besi, fosfor dan 

kalsium. Memiliki kandungan vitamin yakni vitamin A, B6 dan C serta adanya 

kandungan serotonin yang aktif sebagai neurotransmitter untuk kecerdasan otak, selain 

itu terdapat kandungan mineral yang unggul dalam buah pisang kepok yakni kalium 

sebanyak 400 mg / 100 gram bahan (Suyanti et al., 2008). 
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Gambar 1. Pisang Kepok (Dokumentasi) 

 

1.3.2. Tepung Pisang 

Tepung pisang merupakan salah satu produk awetan yang berasal dari buah pisang yang 

masih belum banyak dikembangkan di Indonesia. Tepung pisang memiliki rasa dan 

aroma yang khas serta kaya akan vitamin. Tepung pisang dapat dibuat dengan pisang 

yang belum matang atau yang memiliki kadar gula rendah. Tepung pisang yang baik 

dapat berasal dari pisang kepok karena menghasilkan warna putih dan menarik pada 

tepung yang dihasilkan. (Gardjito dalam Palupi, 2012).  

 

Pada buah-buahan terutama pisang, pencoklatan disebabkan karena polifenol atau 

disebut sebagai komponen fenolat yakni bahan kimia yang terdapat dalam tanaman baik 

buah dan sayur. Polifenol dibagi menjadi beberapa sub kelompok antara lain 

anthosianin (warna buah), komponen flavonoid (tannin dalam teh atau anggur) dan non 

flavonoid (asam gallat dalam daun teh). Pada pisang, reaksi yang paling penting yakni 

oksidasi enzimatis yang menyebabkan pencoklatan pada buah dan sayuran. Reaksi ini 

terjadi setelah buah dipotong karena adanya rusaknya jaringan sel. Enzim yang bereaksi 

terhadap pencoklatan enzimatis ini yakni polifenol oksidase (PPO) (Cheng & Crisoto, 

1995).  

 

Polifenol merupakan substrat bagi reaksi pencoklatan dan enzim baik POD maupun 

PPO menempati bagian sel yang berbeda. Polifenol ditemukan pada bagian vakuola sel 

PPO, sedangkan POD berlokasi pada sitoplasma. Reaksi pencoklatan terjadi ketika 

substrat dan enzim bercampur dan adanya oksigen pada reaksinya. Adanya pengupasan, 

pengirisan, tumbukan serta pembusukan merupakan pemicu mulainya reaksi 
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pencoklatan, sehingga dengan menonaktifkan enzim atau dengan penambahan agen anti 

pencoklatan akan dapat menghindari terjadinya kontak antara substrat dengan enzim 

(Ioannou dan Ghoul, 2013) dalam Wardhani (2016). 

 

Substrat PPO dalam tanaman yakni asam amino tirosin dan komponen polifenolik, 

tirosin merupakan monofenol akan dihidroksilasi menjadi 3,4-dihidroksifenilalanin dan 

akan dioksidasi menjadi quinon yang akan membentuk warna coklat. Oksigen akan 

membantu enzim dalam mengkatalisis fenolat menjadi quinon sehingga menghasilkan 

warna gelap pada buah pisang. Menurut Cheng & Crisoto (1995), Pada buah pisang, 

reaksi pencoklatan enzimatis akan menyebabkan warna permukaan berubah menjadi 

coklat tanpa adanya perendaman (asam sitrat atau sulfit). 

 

1.3.3. Larutan Perendaman 

1.3.3.1.Natrium Metabisulfit 

Proses pembuatan tepung pisang meliputi tahap perendaman dengan menggunakan 

Na2S2O5 yang memiliki tujuan dalam mengendalikan reaksi pencoklatan enzimatis 

maupun nonenzimatis, untuk menghambat pertumbuhan mikroba dan juga berperan 

sebagai pemutih pada tepung pisang yang dihasilkan (Chang dalam Palupi 1999). 

Rahman (2007), menambahkan bahwa senyawa sulfit yang terkandung pada natrium 

metabisulfit tidak dapat secara mutlak akan menghentikan reaksi pencoklatan tetapi 

hanya akan memperlambat reaksi pencoklatan.  

 

Mesquita dan Quriroz (2010) dalam Wardhani (2016), menambahkan bahwa untuk 

menonaktifkan PPO didasarkan pada mekanisme reaksi pencoklatan yakni dengan 

menghilangkan oksigen yang berfungsi sebagai reaktan dalam reaksi pencoklatan, 

denaturasi enzim, melindungi interaksi dengan gugus prostetik tembaga dan interaksi 

dengan senyawa fenolik ataupun quinon. Sulfit merupakan inhibitor yang efektif dalam 

penghambatan reaksi pencoklatan dan telah banyak digunakan pada industri pangan, 

akan tetapi penggunaan sulfit yang berlebih memiliki dampak negatif khususnya bagi 

penderita asma (Tan et al., 2015 dalam Wardhani, 2016) 
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Eskin et al. (1971), menjelaskan mekanisme sulfit dalam mencegah reaksi enzimatis 

yakni dengan menghambat enzim fenolase dengan cara mengikat logam seperti Cu 

menjadi kofaktor. Kelebihan dari penggunaan sulfit yakni dapat menginaktivasi enzim 

fenolase dan melindungi vitamin C dari kerusakan namun penggunaan sulfit karena 

penggunaan yang berlebihan akan menimbulkan bau dan rasa sulfur pada makanan, 

selain itu pada konsentrasi yang terlalu tinggi juga akan menjadi racun (Triono, 2006). 

Berdasarkan Food and Drug Administration (FDA), batas penggunaan natrium 

metabisulfit hanya berkisar antara 200 hingga 3000 ppm dan residu sulfit yang dapat 

diterima tidak boleh lebih dari 500 ppm karena dapat mempengaruhi aroma dan citarasa 

dari produk.  

 

1.3.3.2.Jeruk Nipis (Asam Sitrat) 

Jeruk nipis (citrus aurantifolia) merupakan buah yang memiliki rasa pahit, asam dan 

bersifat sedikit dingin. Pada 100 gram buah jeruk nipis terkandung sekitar 7-7,6% asam 

sitrat. Kandungan lainnya meliputi mineral, vitamin B1, sitral limonese, fellandren, 

lemon kamfer, geranil asetat, cadinen dan linalin asetat. Kandungan vitamin C pada 

jeruk nipis sebesar 27 mg dalam 100 gram jeruk (Hariana, 2006). Asam sitrat 

merupakan senyawa yang dapat mengkompleks ion tembaga yang berperan sebagai 

katalis dalam menghambat reaksi browning (Winarno, 2002). Derajat browning 

bergantung pada aktivitas enzim polifenol oksidase, kandungan fenol dan konsentrasi 

oksigen. Asam sitrat merupakan bahan chelating agent terbaik yang dikenal untuk buah-

buahan dan sayuran. Winarno (2002) mengatakan penghambatan polifenol oksidase 

disebabkan oleh asam sitrat melalui ion Cu yang merupakan katalisator dalam reaksi 

browning pada buah-buahan. Asam sitrat akan membentuk kompleks dengan ion Cu 

dan akan menurunkan pH jaringan sehingga akan menonaktifkan enzim polifenol 

oksidase (PPO).  

 

Setelah direndam selama 15 menit tepung pisang akan dikeringkan pada suhu 60
o
C 

selama 8 jam atau hingga kadar air dibawah 10%. Setelah kering tepung pisang diayak 

hingga melewati ayakan 60 mesh (SNI-01-3841-1995). Penggunaan suhu 60
o
C 

dikarenakan pada suhu yang lebih tinggi dari 60
o
C akan menyebabkan gelatinisasi pati 

(Alsuhendra dan Ridawati, 2009). Tepung pisang memiliki banyak granula pati yang 
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dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku biopolimer yang baik dalam  modifikasi tekstur 

dan konsistensi pada makanan. Produk dengan bahan baku tepung pisang akan memiliki 

glycemix index yang relatif rendah (Martinez et al., 2009). Menurut Widowati (2002), 

penggunaan pisang yang belum matang akan memiliki kandungan pati yang lebih tinggi 

dan kadar air yang lebih rendah, sehingga rendemen tepung pisang yang dihasilkan akan 

semakin banyak. 

 

Salah satu kandungan yang paling tinggi pada pisang yakni adanya mineral berupa 

kalium. Kalium merupakan salah satu jenis mineral yang dibutuhkan oleh tubuh namun 

kalium tidak dapat dibentuk dalam tubuh sehingga perlu konsumsi makanan yang 

mengandung kalium. Salah satu peran penting kalium yakni untuk mengatur kerja ginjal 

dalam memproduksi urine. Tryastuti (2012), menyatakan bahwa makanan yang 

memiliki kandungan kalium yang paling tinggi yakni berasal dari buah-buahan dan 

sayur-sayuran. Salah satu buah dengan kandungan kalium yang paling tinggi adalah 

pisang. Keunggulan kalium pada pisang yakni untuk menjaga kestabilan tekanan darah, 

selain itu buah pisang juga mudah didapatkan. Pembuatan tepung pisang dari buah 

pisang akan memiliki keunggulan kandungan kalium yang tidak dimiliki oleh tepung 

terigu. WHO (2012), menyatakan batas konsumsi kalium untuk orang dewasa yakni 

sebesar 3510 mg per hari. Konsumsi kalium tersebut setara dengan 800 gram buah 

pisang kupas. Kelebihan kalium dapat meningkatkan tekanan darah dan kekurangan 

kalium akan menimbulkan rendahnya tekanan darah pada tubuh.  

 

Tepung pisang sudah banyak diteliti sebelumnya, Nurhayati & Andayani (2014) 

melakukan pembuatan tepung pisang dengan menggunakan teknik spray dryer. 

Penggunaan teknik ini dikarenakan teknik ini memerlukan waktu yang lebih cepat, rasa 

dan warna dapat terjaga serta mengurangi kerusakan produk karena mikroorganisme. 

Selain penggunaan spray dryer, tepung pisang dapat diolah dengan menggunakan 

pengeringan matahari. Pengeringan matahari memiliki kelebihan karena lebih hemat 

biaya namun memerlukan waktu yang lama dan tergantung pada keadaan cuaca. Palupi 

(2012) meneliti pembuatan tepung pisang dengan penggunaan cabinet dryer, cabinet 

dryer digunakan karena pengeringannya lebih hemat dibandingkan penggunaan spray 

dryer tetapi juga dapat menjaga mutu pisang dengan baik.  
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Selain penggunaan alat pengering, pada penelitian sebelumnya juga digunakan berbagai 

larutan perendaman yakni asam askorbat, asam sitrat, natrium metabisulfit dan kalsium 

karbonat. Tujuan larutan perendaman ini untuk menjaga warna pisang setelah 

dikeringkan, sehingga tepung pisang tidak berwarna kecoklatan. Tepung pisang yang 

telah diayak harus disimpan di tempat yang baik dan tidak lembab agar tidak 

rusak.Menurut Munadjim (1983), tepung pisang mudah rusak oleh udara lembab 

sehingga cepat ditumbuhi jamur. Penyimpanan tepung pisang harus disimpan di tempat 

yang kering dan tertutup rapat. 

 

1.3.4. Cookies 

Cookies merupakan kue yang memiliki ukuran kecil yang memiliki penambahan 

mentega atau margarine pada proses pembuatannya sehingga menghasilkan aroma yang 

khas pada cookies. Bahan dasar dalam pembuatan cookies meliputi tepung, shortening, 

telur dan gula. Berdasarkan adonannya cookies dibagi menjadi 2 yakni foam type (kue 

sponge dan meringue) dan batter type (kue kering dan dicetak). Menurut Young (1990), 

cookies pada umumnya dibuat dengan menggunakan tepung gandum berkadar protein 

rendah. Hal ini bertujuan agar produk yang dihasilkan memiliki tekstur yang renyah dan 

tidak keras. Hasil cookies yang dihasilkan tergantung pada mutu tepung yang 

digunakan, semakin rendah kadar protein tepung yang digunakan maka cookies yang 

dihasilkan akan semakin kering. 

 

Gula pada pembuatan cookies mempengaruhi penyebaran, sehingga presentase gula 

lebih tinggi akan menyebar dan mengembang secara melebar dari pada kue dengan 

kadar gula yang lebih sedikit. Pada umumnya, cookies merupakan produk yang dibuat 

dari tepung gandum halus. Hoseney (1994), Cookies dikarakterisasi oleh gula dan 

shortening dalam jumlah banyak, dan air dalam jumlah sedikit. Pada pembuatan 

cookies, perlu diperhatikan bahan-bahan yang mempengaruhi kualitas cookies. Biasanya 

kualitas dari cookies dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :  

 Bagian yang pertama adalah ukuran cookies, termasuk lebar dan tinggi. 

 Bagian  yang kedua adalah rasa pada saat menggigit cookies. Rasa ini berasal dari 

dua faktor utama yaitu penggunaan shortening / lemak dan penggunaan tepung 
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Cookies tepung pisang masih belum banyak diproduksi, namun banyak penelitian 

sebelumnya yang meneliti kualitas cookies dengan mencampurkan tepung pisang dan 

tepung terigu pada konsentrasi tertentu. Cookies tepung pisang yang dihasilkan 

memiliki warna yang berbeda dengan cookies tepung terigu. Pada cookies tepung pisang 

warna yang dihasilkan cenderung lebih kecoklatan daripada cookies tepung terigu. 

Menurut Winarto dalam Adriayani (2012), adanya kandungan gula dan vitamin C dapat 

menyebabkan pencoklatan pada proses pembuatan sehingga warna cookies tepung 

pisang berwarna lebih kecoklatan.  

 

Pada penelitian sebelumnya juga dijelaskan bahwa penggunaan tepung pisang dalam 

adonan cookies akan mempengaruhi kerenyahan pada cookies yang dihasilkan. Cookies 

tepung pisang berbeda dengan cookies tepung terigu (Rangkuti, 2015). Hal ini 

ditunjukkan dari panelis yang lebih menyukai tekstur cookies tepung terigu dari 

parameter kerenyahan. Berdasarkan penelitian Cahyuning dan Marliyati (2015), cookies 

tepung pisang cenderung memiliki tekstur yang lebih keras dibandingkan tekstur 

cookies komersial. 

 

 




