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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pisang merupakan tumbuhan monokotil yang termasuk dalam familia 

Musaceae yang berasal dari Asia Tenggara. Indonesia adalah negara penghasil 

buah pisang utama di Asia dengan jumlah produksi lebih dari 6 juta ton per tahun 

sehingga Indonesia merupakan negara penghasil buah pisang terbesar di Asia. 

Dilihat dari jumlah produksi pisang di Indonesia maka jumlah kulit pisang 

mencapai 2 juta ton per tahun. 

Pengembangan dan persebaran  pisang dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

antara  lain  iklim, media tanam dan ketinggian tempat (Suhartanto et al., 2008). 

Oleh karena itu pisang telah ditetapkan sebagai salah satu komoditas buah 

unggulan Nasional, salah satunya buah pisang raja bulu. Pemanfaatan pisang raja 

bulu sebagai bahan industri salah satunya pembuatan Sale Pisang di kota 

Probolinggo dalam pengolahannya hanya berhenti pada buah pisangnya saja, 

sedangkan kulit pisangnya dibuang sebagai limbah organik saja. Kulit pisang 

belum dimanfaatkan secara optimal, hanya dibuang sebagai limbah organik atau 

digunakan sebagai makanan ternak (Nuramanah, 2012). Kulit pisang raja bulu di 

Indoneisa mencapai 3 juta per tahunnya. Kulit pisang masak yang berwarna 

kuning kaya akan senyawa kimia yang bersifat antioksidan, baik senyawa 

flavonoid maupun senyawa fenolik yang lainnya (Ernawati, 2016).  

Alternatif untuk memaksimalkan pengolahan limbah kulit pisang adalah 

dengan membuat produk pangan yang bermanfaat sebagai minuman kesehatan 



2 
 

seperti minuman herbal. Khasiat yang terkandung dalam kulit pisang dapat 

diperoleh melalui olahan kulit pisang, salah satunya adalah minuman herbal. 

Minuman  herbal  terkenal  karena  aromanya,  sifat  antioksidan yang dimiliki, 

dan aplikasinya pada bidang kesehatan.  

Minuman herbal diolah dengan cara dikeringkan. Pengeringan minuman 

herbal ini mempunyai berbagai tujuan yaitu memperpanjang masa simpan, 

menghilangkan aktivitas enzim yang bisa menguraikan lebih lanjut zat aktif, 

memudahkan kita dalam pengelolaan selanjutnya dan dapat menguraikan senyawa 

racun pada bahan pangan (Harun, 2014). Jika suhu yang digunakan terlalu rendah 

maka kadar air yang terkandung di dalam bahan masih tinggi dan menyebabkan 

perkembangan mikroorganisme sehingga mudah terjadinya pembusukan, 

sementara kemampuan bahan untuk melepaskan air dari permukaannya akan 

semakin besar dengan meningkatnya suhu udara pengering yang digunakan 

sehingga kadar air yang dihasilkan akan semakin rendah (Fitriani, 2008). Namun 

apabila suhu yang digunakan terlalu tinggi tekstur bahan akan kurang baik serta 

merusak kandungan senyawa dari bahan tersebut. Kemampuan bertahan 

antioksidan terhadap proses pengolahan sangat diperlukan untuk dapat melindungi 

produk akhir (Widiastuti, 2013). 

Antioksidan merupakan senyawa kimia yang dapat menyumbangkan satu 

atau lebih elektron kepada radikal bebas, sehingga radikal bebas tersebut dapat 

diredam. Antioksidan alami yang terdapat dalam kulit pisang raja bulu dapat 

melindungi tubuh terhadap kerusakan yang disebabkan spesies oksigen reaktif, 

mampu menghambat terjadinya penyakit degeneratif serta mampu menghambat 

peroksidase lipid pada makanan (Kuncahyo, 2007). 
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Minuman herbal kulit pisang raja bulu kemungkinan besar memiliki sifat 

antioksidan yang dapat mengalami penurunan seiring dengan suhu pengeringan 

yang berbeda. Hal ini penting untuk dipelajari sehingga memiliki keterkaitan pada 

mata pelajaran Prakarya SMK kelas XII pada Bab Pengolahan. Mata pelajaran 

terdiri dari pembelajaran teori dan praktek. Berbagai permasalahan ditemukan 

dalam kegiatan belajar mengajar meliputi siswa masih mengalami kesulitan  

dalam menghasilkan gagasan dan tidak dapat mengemukakan sebuah sebuah  

pemecahan terhadap permasalahan yang diberikan oleh guru. Proses pembelajaran 

selama ini dilakukan guru menerapkan metode konvensional yang kurang 

mengikutsertakan partisipasi siswa. Selain itu proses pembelajaran yang hanya 

berpatokan pada buku membuat siswa kurang berpikir kreatif. 

Berdasarkan permasalahan diatas perlu adanya perubahan pembelajaran yang 

dapat mendorong siswa untuk berfikir kreatif, dan diyakini bahwa media 

pembelajaran menggunakan poster mampu memperbaiki pembelajaran biologi 

untuk lebih berfikir kreatif. Menurut Sudjana (2005) poster adalah sebagai 

kombinasi visual dari rancangan yang kuat, dengan warna, dan pesan dengan 

maksud untuk menangkap perhatian orang yang lewat tetapi cukup lama 

menanamkan gagasan yang berarti didalam ingatannya.  

Berdasarkan teori, poster menjadi salah satu pilihan alternatif media 

pembelajaran dan pemberian penugasan untuk siswa karena dengan poster siswa 

dapat mengumpulkan ide-ide yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dalam 

bentuk sketsa, gambar, warna, teks, grafik dan ide-ide lainnya. Serta dalam 

pembuatan poster dapat membuat siswa untuk mengembangkan kreativitas 

menuangkan ide-ide yang sudah tergambar dalam benak, sehingga akan 
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mempermudah siswa dalam mempelajari dan mengingat konsep pada materi yang  

diajarkan. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin 

melakukan penelitian dengan judul “Aktivitas Antioksidan dan Uji 

Organoleptik Minuman Herbal Kulit Pisang Raja Bulu (Musa paradisiaca L. 

var sapientum) Pada Suhu Pengeringan Berbeda Sebagai Sumber Belajar 

Biologi”  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah :   

1.2.1 Adakah pengaruh berbagai suhu pengeringan terhadap aktivitas 

antioksidan minuman herbal kulit pisang raja bulu? 

1.2.2 Pada suhu pengeringan berapakah yang berpengaruh paling optimal 

terhadap aktivitas antioksidan minuman herbal kulit pisang raja bulu ? 

1.2.3 Bagaimana organoleptik dilihat dari parameter warna, aroma dan rasa 

Minuman Herbal Kulit Pisang Raja Bulu (Musa paradisiaca L. var 

sapientum) Pada Suhu Pengeringan Berbeda?  

1.2.4 Bagaimanakah bentuk hasil penelitian “Aktivitas Antioksidan dan Uji 

Organoleptik Minuman Herbal Kulit Pisang Raja Bulu (Musa paradisiaca 

L. var sapientum) Pada Suhu Pengeringan Berbeda Sebagai Sumber 

Belajar Biologi” dapat digunakan sebagai sumber belajar biologi ? 
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1.3 Tujuan  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.3.1 Menganalisis pengaruh berbagai suhu pengeringan terhadap aktivitas 

antioksidan minuman herbal kulit pisang raja bulu (Musa paradisiaca L. 

var sapientum) 

1.3.2 Menganalisis berbagai suhu pengeringan yang berpengaruh paling optimal 

terhadap aktivitas antioksidan minuman herbal kulit pisang raja bulu 

(Musa paradisiaca L. var sapientum) 

1.3.3 Menganalisis organoleptik dilihat dari parameter warna, aroma dan rasa 

minuman herbal kulit pisang raja bulu (Musa paradisiaca L. var 

sapientum) pada suhu pengeringan berbeda. 

1.3.4 Mengetahui hasil penelitian “Aktivitas Antioksidan dan Uji Organoleptik 

Minuman Herbal Kulit Pisang Raja Bulu (Musa paradisiaca L. var 

sapientum) Pada Suhu Pengeringan Berbeda Sebagai Sumber Belajar 

Biologi” dapat digunakan sebagai sumber belajar biologi untuk SMA kelas 

X Materi Perubahan Lingkungan/Iklim dan Daur Ulang Limbah.  

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis: 

- Bagi Ilmu Pengetahuan 

Dari hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai 

sumber belajar ataupun sumber informasi dalam bidang kajian mengenai 

pangan dengan pembuatan minuman fungsional yang memanfaatkan 

antioksidan alami yang berasal dari buah-buahan. Hasil penelitian ini juga 
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dapat digunakan sebagi referensi dalam pembuatan minuman herbal untuk 

meningkatkan keanekaragaman pangan. 

- Bagi Pendidikan. 

Menambah khasanah keilmuan mengenai pemanfaatan limbah kulit pisang 

raja bulu dalam pembuatan minuman herbal sebagai terapan keilmuan 

pada mata kuliah Biokimia, Teknologi Pangan, Bioteknologi, Biologi 

Umum, Mikrobiologi dan Agribisnis  

b. Manfaat Praktis 

- Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kulit pisang raja bulu 

memilki berbagai macam kandungan gizi yang cukup lengkap dan 

mengandung antioksidan tinggi yang mampu menangkal atau meredam 

dampak negatif  radikal  tubuh. 

- Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk dasar penelitian lanjutan dan sebagai pertimbangan terhadap 

penelitian lain yang terkait dengan pangan serta keanekaragaman hasil 

olahan minuman dengan menggunakan bahan-bahan alami yang kaya akan 

antioksidan.  

1.5 Batasan Penelitian 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka 

perlu adanya batasan-batasan penelitian agar tidak menyimpang dari rumusan 

masalah. Adapun batasan penelitian ini adalah : 

1. Bahan yang digunakan adalah limbah kulit pisang raja yang sudah 

matang (kuning) dari home industri Sale Pisang Istimewa Probolinggo. 
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2. Suhu yang digunakan dalam menyeduh minuman herbal 70°C (SNI)

3. Sampel yang digunakan dalam minuman herbal sebanyak 2 gram

(SNI)

4. Parameter yang diamati meliputi aktivitas antioksidan dan

organoleptik yaitu warna, aroma dan rasa.

1.6 Definisi Istilah 

1. Antioksidan merupakan senyawa  kimia  yang  dapat menyumbangkan

satu  atau  lebih elektron kepada radikal bebas, sehingga radikal bebas

tersebut dapat diredam (Kuncahyo,  2007)

2. Organoleptik adalah pengujian yang didasarkan pada proses

pengindraan seperti bau, rasa dan aroma (Unimus, 2014)

3. Minuman  herbal  terdiri  dari  tanaman  herbal  yang  dikonsumsi

dalam bentuk teh, yaitu bagian dari tanaman yang direbus atau diseduh

dengan air mendidih.

4. Kulit pisang raja adalah bagian dari pisang yang belum dimanfaatkan

secara optimal yang mengandung antioksidan tinggi sebesar 97,85 %

(Nuramanah, 2012).

5. Pengeringan adalah  proses pengeluaran air atau pemisahan air dalam

jumlah yang relatif kecil dari bahan dengan menggunakan energi

panas. Suhu pengeringan tergantung jenis herbal dan jenis

pengeringannya, herbal dapat dikeringkan pada suhu 30-90°C.




