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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Tanaman Pisang (Musa paradisiaca L.) 

2.1.1.1 Klasifikasi Tanaman Pisang (Musa paradisiaca L.) 

Tanaman pisang termasuk dalam golongan monokotil tahunan, pohon yang 

tersusun atas batang semu. Batang semu ini merupakan tumpukan pelepah daun 

yang tersusun secara rapat teratur. Pisang dikembangbiakan dengan cara vegetatif. 

Percabangan tanaman bertipe simpodial dengan meristem ujung memanjang dan 

membentuk bunga lalu buah. Bagian bawah batang pisang menggembung berupa 

umbi yang disebut bonggol. Pucuk lateral (sucker) muncul dari kuncup pada 

bonggol yang selanjutnya tumbuh menjadi tanaman pisang. Buah pisang 

umumnya tidak berbiji atau bersifat partenokarpi. Variasi dalam kultivar pisang, 

diantaranya dari warna buah, warna batang, bentuk daun, bentuk buah dan masih 

banyak lagi karakter yang membedakan diantara kultivar pisang (Candra,2003). 

Indonesia sebagai negara berkembang dikenal menjadi salah satu pusat 

keanekaragaman pisang. Saat ini, lebih dari 230 jenis pisang tersebar di seluruh 

wilayah Indonesia (Prabawati, 2009). Pisang di Indonesia termasuk buah yang 

paling banyak dikonsumsi dibandingkan dengan buah-buahan lain. Berdasarkan 

data statistik Departemen Pertanian (2008), produksi pisang di Indonesia ini 

cukup besar. Berdasarkan Angka Tetap (ATAP) pada tahun 2013 produksi pisang 

mencapai 6,28 juta ton. Untuk wilayah Asia, Indonesia termasuk penghasil pisang 

terbesar karena 50% produksi pisang Asia dihasilkan oleh Indonesia. Hampir 
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seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah penghasil pisang karena didukung 

oleh iklim yang sesuai.  

Tabel 2.1 Produksi Buah Pisang di Indonesia 

No Provinsi 
Produksi (ton) 

1999 2000 2001 2002 2003 

1. NAD 32. 274 28.076 26.491 27.833 88.682 

2. 
Sumatra 

Utara 
55.064 52.132 60.235 93.467 118.808 

3. 
Sumatra 

Barat 
87.437 60.015 64.099 46.389 32.244 

4. 
Sumatra 

Selatan 
77.661 69.457 79.108 95.687 95.048 

5. Lampung 74.820 142.153 142.470 184.554 319.081 

6. Riau 41.136 37.697 37.697 31.243 56.673 

7. Jawa Timur 649.842 700.836 700.836 731.230 873.616 

8. Jawa Barat 1.333.879 1.435.941 1.431.941 1.473.460 1.068.875 

9. Jawa Tengah 440.283 508.801 522.261 503.841 455.031 

10. Banten - - 208.854 229.551 179.616 

11. Bali 62.903 60.381 90.094 124.253 102.157 

12. 
Kalimantan 

Barat 
28.958 46.055 119.687 55.711 94.155 

13. 
Kalimantan 

Selatan 
18.994 22.706 29.409 42.445 76.059 

14. 
Kalimantan 

Timur 
18.332 24.247 27.945 42.905 58.325 

15. 
Sulawesi 

Selatan 
143.072 145.999 119.884 165.036 98.973 

16. 
Maluku 

Utara 
- - 3.119 28.163 125.532 

Sumber : Badan Pusat Satistika dan Direktorat Jenderal Bina Produksi 

Hortikultura 

 

Menurut sejarah, pisang berasal dari Asia Tenggara yang oleh para penyebar 

agama Islam disebarkan ke Afrika Barat, Amerika Selatan dan Amerika Tengah. 

Selanjutnya pisang menyebar ke seluruh dunia, meliputi daerah tropis dan sub 

tropis. Negara-negara penghasil pisang yang terkenal diantaranya Brasil, Filipina, 

Panama, Honduras, India, Equador, Thailand, Karibia, Columbia, Meksiko, 

Venezuela dan Hawai. Indonesia merupakan negara penghasil pisang nomor 

empat di dunia (Satuhu, 2008). Pengembangan dan persebaran pisang dipengaruhi 
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oleh beberapa faktor, antara lain iklim, media tanam dan ketinggian tempat. 

Namun demikian 90% produksi pisang masih digunakan untuk konsumsi dalam 

negeri, sedangkan  untuk  ekspor hanya 10% (Suhartanto et al., 2008). Oleh 

karena itu pisang telah ditetapkan sebagai salah satu komoditas buah unggulan 

Nasional. Pisang memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan beberapa buah-buahan lain. Berdasarkan cara mengkonsumsinya pisang 

dikelompokkan dalam dua golongan yaitu banana dan plantain. Banana adalah 

pisang yang lebih sering dikonsumsi dalam bentuk segar setelah buah matang. 

Sedangkan plantain adalah pisang yang dikonsumsi setelah diolah menjadi 

produk makanan lain seperti keripik pisang, sale pisang, selai pisang, pisang 

goreng dan lain sebagainya (Abubakar, 2013). 

Selain buahnya yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan, bagian lain dari 

tumbuhan pisang dapat dimanfaatkan pula untuk berbagai kebutuhan manusia 

(Lubis, 2011). Kedudukan tanaman pisang dalam sistematika (taksonomi) 

tumbuhan adalah sebagai berikut : 

Kingdom   : Plantae 

Divisi   : Magnoliophyta 

Kelas   : Liliopsida 

Ordo    : Zingiberales 

Famili   : Musaceae 

Genus   : Musa 

Spesies   : Musa paradisiaca L. (Tjitrosoepomo, 2000) 

 

Pisang merupakan buah yang mudah didapat, memiliki nilai ekonomi, 

budaya, serta nilai gizi yang tinggi (Nuramanah, 2013). Komponen utama dalam 

buah pisang adalah air, karbohidrat dan juga kaya akan vitamin A, tianin, vitamin 

B2 dan vitamin C (Sundari, 2010).  
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Menurut Sutanto (2001), tanaman pisang pada dasarnya dapat  

dikelompokkan  menjadi  tiga golongan yakni sebagai berikut: 

1. Pisang yang buahnya enak dimakan (Musa paradisiaca Linn). Pisang jenis 

ini sudah tidak asing lagi , karena banyak ditemui, dan dapat dibedakan 

menjadi 4 golongan. Golongan pertama adalah yang dapat dimakan 

langsung setelah masak (pisang  kepok,  pisang susu, pisang  hijau,  pisang  

mas, pisang  raja,  dll). Golongan  kedua dapat dimakan setelah diolah  

terlebih dahulu (pisang tanduk, pisang muli, pisang kapas, pisang 

bangkahulu, dll). Golongan ketiga adalah pisang yang dapat dimakan 

langsung setelah masak maupun diolah lebih dahulu (pisang kepok dan 

pisang raja). Sedangkan golongan ke empat adalah pisang yang dapat  

dimakan sewaktu  masih  mentah (pisang  klutuk/batu) (Satuhu, 2003). 

2. Pisang hutan atau pisang liar atau dijadikan sebagai tanaman hias misalnya 

pisang lilin (M. zebrina Van Hautte), pisang pisangan (Heliconia indica 

Lamk). Pisang hias juga tidak diambil buahnya. Pisang hias dibagi 

dua,yaitu pisang kipas dan pisang-pisangan. Pisang ini disebut pisang 

kipas, karena bentuknya persis seperti  kipas. Nama lain pisang kipas 

adalah pisang  Madagaskar. Sedangkan pisang-pisangan berbatang semu 

yang  kecil-kecil dan tumbuh bertumpun indah ditanam di muka rumah 

karena bentuknya yang kecil. 

3. Pisang diambil pelepahnya sebagai bahan serat seperti pisang manila atau 

disebut pisang abaka (M. textilis Nee). Pisang serat adalah tanaman  pisang 

yang tidak diambil buahnya, tetapi seratnya. Pada awal abad ke 16, pigotta 

menerangkan penduduk asli daerah cebu, Filipina, memanfaatkan serat 
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pisang manila ini untuk bahan pakaian, karenanya pisang ini dinamakan 

Musa textiles. Batangnya merupakan batang semu yang terbentuk dari 

upih-upih daun yang saling menutupi. Tingginya mencapai 7 meter dengan 

daun berbentuk lanset warna hijau. Bunganya seperti pisang berbentuk 

buah jorong yang berkulit tebal, tetapi tidak dapat dimakan. Biji buah 

hitam bulat kecil keras seperti biji randu. Tanaman ini siap dipanen bila 

kuncup bunga telah keluar, artinya siap dipotong untuk diambil seratnya. 

Serat yang diperoleh adalah serat yang kuat, tahan terhadap air (air tawar 

maupun air laut). Serat ini cocok dipakai sebagai tali di  kapal  laut, tali 

tambang, dan tali untuk kail. Juga bisa dipintal atau dibuat anyaman untuk 

ayunan, sandal, dan lain-lain.  

Menurut jenisnya, tanaman pisang yang selama ini dikenal oleh masyarakat 

dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu Musa acuminatae, Musa 

balbisiana dan hasil persilangan alami  maupun  buatan antara Musa acuminatae 

dan Musa balbisiana.  

a. Musa acuminata 

Jenis tanaman pisang dari kelompok ini memiliki ciri umum yang mudah 

dikenali  yaitu tidak ada biji dalam buahnya, batang semunya memiliki banyak 

bercak  melebar kecoklatan atau kehitaman, saluran pelepah daunnya membuka, 

tangkai daun ditutupi lapisan lilin, tangkai buah pendek, kelopak bunga 

melengkung ke arah bahu setelah membuka, bentuk daun bunga meruncing 

seperti tombak, warna bunga jantan ptih krem. Musa acuminata disandikan AA, 

sedangkan untuk triploid disandikan AAA (Suhardiman, 1997 ). Contoh kultivar 

pisang yang termasuk dalam kelompok pisang ini adalah pisang Ambon (AAA), 
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Barangan (AAA), dan Mas (AA). Jenis pisang liar Musa acuminata banyak 

mengandung biji yang berwarna hitam dalam buahnya, misalnya Musa acuminata 

ssp, malacensi. 

b. Musa balbisiana 

Contoh dari jenis ini yang cukup populer di masyarakat diantaranya adalah 

pisang Kluthuk Awu dan pisang Kluthuk Wulung. Pisang jenis ini mengandung 

banyak  biji dalm buahnya, ciri umum lain yang mudah dikenali yaitu pada batang 

semu bercak melebar sangat jarang dan tidak tampak jelas, saluran pelepah 

daunnya menutup, tankai buah panjang, bentuk daun bunga membulat agak 

meruncing, ujung daun bunga membulat, kelopak bunga tidak melengkung ke 

arah punggung setelah membuka, warna bunga jantan bersemu pink bervariasi, 

tangkai buah tidak  berbulu. Musa balbisiana disandikan dengan genom B, dan 

dibedakan  menjadi BB yang diploid, BBB yang triploid dan BBBB tetraploid. 

(Suhardiman, 1997). 

c. Persilangan alami maupun buatan dari Musa acuminata dengan Musa 

balbisiana 

Ciri dari kelompok pisang ini adalah gabungan dari Musa acuminata dan 

Musa balbisiana atau bisa disebut Musa paradisiaca, karena merupakan pisang 

persilangan, jadi ciri yang mudah dikenali terdapat ciri dari Musa acuminata dan 

Musa balbisiana. Kelompok pisang jenis ini biasanya dimanfaatkansebagai pisang 

yang dikonsumsi segar dan pisang olahan. Kultivar pisang yang dapat  langsung 

dikonsumsi segar misalnya pisang Raja Sere atau Raja Bulu (AAB) 

(Kasutjianingati, 2010), sedangkan yang termasuk pisang olahan misalnya pisang 

Nangka (AAB), Kepok (AAB) Awak  atau Siam. Jenis pisang olahan yang secara 
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internasional dikelompokkan dalam plantain adalah yang termasuk dalam genom 

AAB mempunyai bentuk buah yang ramping, tidak beraturan dan rasanya agak 

renyah. Pisang yang termasuk dalam kelompok ini adalah pisang tanduk atau 

pisang Candi. (Sutanto dan Edison, 2001). Sunarjono (2002) mengungkapkan 

kelompok pisang yang terkenal ialah yang mempunyai susunan gen tripel (AAB 

dan AAA), bersifat triploid, dan tidak berbiji (partenokarpi) (Sunarjono, 2002). 

Huruf besar “A” dan “B” masing-masing menggambarkan banyaknya genom 

(kelompok kromosom) yang berasal dari nenek moyang pisang diploid Musa 

acuminata dan Musa balbisiana. Pisang kepok mengandung genom BBB, pisang 

mauli mengandung genom AA dan pisang raja mengandung genom AAB.  

Pisang adalah buah yang sangat bergizi yang merupakan sumber vitamin, 

mineral dan juga karbohidrat (Prihatman, 2000). Menurut Rismunandar (1981), 

kandungan gula, pati dan air yang terdapat dalam buah pisang tergantung pada 

varietas, waktu panen, iklim dan keadaan tanah. Komponen utama dalam buah 

pisang adalah air, karbohidrat dan  juga  kaya  akan  vitamin A, tianin, vitamin B2 

dan vitamin C (Sundari & Komari, 2010). Hingga saat ini mutu pisang  Indonesia, 

terutama skala komersial, belum memenuhi standar mutu sebagai  pisang ekspor 

karena tidak memenuhi kriteria-kriteria mutu ekspor buah pisang. Parameter mutu 

pisang secara umum yaitu bentuk yang sempurna, kematangan yang seragam, 

warna kulit buah yang cerah, mulus, keseragaman alami, daging buah tidak 

lembek dan aroma serta rasa yang enak (Werdningsih, 2008). 

Tanaman pisang dapat ditanam dan tumbuh dengan baik pada berbagai 

macam topografi tanah, baik tanah datar atau pun tanah miring. Produktivitas 

pisang yang optimum akan dihasilkan pisang yang ditanam pada tanah datar pada 
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ketinggian di bawah 500 m di atas permukaan laut (dpl) dan keasaman tanah pada 

pH 4,5-7,5. Suhu harian berkisar antara 25°C-38°C dengan curah hujan 2000-

3000 mm/tahun. Pisang merupakan tanaman yang berbuah hanya sekali, 

kemudian mati. Tingginya antara 2-9 m, berakar serabut dengan batang bawah 

tanah (bonggol) yang pendek, dari mata tunas yang ada pada bonggol inilah  bisa 

tumbuh tanaman baru (Cahyono, 2009).  

Pisang sudah dikenal sebagai buah yang lezat dan berkhasiat bagi kesehatan 

karena pisang mengandung gizi yang baik antara lain menyediakan energi cukup 

tinggi dibandingkan dengan buah-buahan lain dan harganya juga relatif murah 

namun memiliki manfaat yang cukup besar. Rata–rata kandungan setiap 100 gr 

daging buah pisang terdiri atas energi 90 kkal, karbohidrat 22,84 gr, protein 1,09 

gr, lemak 0,33 gr, serat 2,6 fg, kalsium 5 mg, fosfor 22 mg, zat besi 0,26 mg, 

tembaga 0,078 mg, potasium 358 mg, magnesium 27 mg, vitamin A 64 mg, 

vitamin B1 0,031 mg, vitamin C 8,7 mg, vitamin E 0,1 mg (Wardhany, 2014). 

Menurut Rukmana (1999), penggolongan varietas atau kultivar pisang 

berdasarkan  sifat buah dan pemanfaatannya dibedakan menjadi tujuh kelompok 

yaitu :  

1. Kelompok Pisang Ambon 

2. Kelompok Pisang Raja 

3. Kelompok Pisang Mas 

4. Kelompok Pisang Kepok 

5. Kelompok Pisang Tanduk 

6. Kelompok Pisang Uli 

7. Kelompok Pisang Klutuk 
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Tabel 2.2 Komposisi  Gizi  Berbagai  Jenis Buah Pisang Tiap 100 Gram 

Bagian Yang Dimakan 

Jenis 

Pisang 

Kalori 

(kal) 

Protein 

(gram) 

Lemak 

(gram) 

Karbohidrat 

(gram) 

Vit. A 

(SI) 

Vit. C 

(mg) 

Air 

(%) 

Ambon 99 1.2 0.2 25.80 146 3 72 

Raja 

Bulu 
120 1.2 0.2 31.8 950 10 65.80 

Raja 

Sereh 
118 1.2 0.2 31.1 112 4 67 

Mas 127 1.4 0.2 33.6 79 2 64.2 

Lampung 99 1.3 0.2 25.6 618 4 72.1 

Angleng 68 1.3 0.2 17.2 76 6 80.3 

Uli 146 2.0 0.2 38.2 75 3 59.1 

Sumber: Direktorat Gizi, 1977. 

Terdapat berbagai jenis varietas pisang yang jumlahnya mencapai  ratusan. 

Dari sekian banyak jenis pisang, terdapat satu varietas yang masih  kurang  proses 

pengolahannya namun persediaannya melimpah, yaitu pisang raja. Dimana bentuk 

buahnya melengkung dengan bagian pangkal yang bulat, warna daging buahnya 

kuning kemerahan tanpa biji, dan rasanya manis. Biasanya pisang raja ini 

dikonsumsi secara langsung atau hanya diolah menjadi pisang goreng, kripik 

pisang atau pisang ijo (Ernawati, 2016).  

2.1.1.2 Klasifikasi Pisang Raja Bulu (Musa paradisiaca L. var sapientum) 

Pisang Raja Bulu merupakan salah satu jenis pisang komersial yang 

mempunyai ukuran sedang dan gemuk dengan bentuk buah melengkung dan 

pangkal buah agak bulat (Ipteknet, 2005), dari berbagai jenis buah pisang, pisang 

raja bulu merupakan salah satu jenis  pisang  yang  sangat  digemari  masyarakat. 

Pisang Raja dapat digunakan sebagai buah meja dan bahan baku produk olahan 

atau campuran dalam pembuatan kue. Daging buah rasanya manis dan aromanya 

kuat, namun kulit agak tebal sehingga bagian yang dapat dimakan hanya 75%. 
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Pada waktu matang, warna kulit buahnya kuning berbintik coklat atau kuning 

merata, dengan warna daging buah kuning kemerahan. Setiap tandan memiliki 

berat sekitar 4-22 kg dengan jumlah sisir 6-7 sisir dan jumlah buah 10-16 

buah/sisir (Prabawati et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pisang Raja Bulu (Musa paradisiaca L. var sapientum) 

Sumber : Dokumentasi pribadi, 2017 

 

Berikut ini klasifikasi tanaman  pisang raja bulu : 

Kingdom  : Plantae  

Phylum  : Magnoliophyta 

Class   : Liliopsida 

Ordo   : Musales  

Family  : Musaceae  

Genus   : Musa 

Species  : Musa paradisiaca L. var sapientum (Simpson , 2006)  

 

Pisang raja merupakan salah satu buah tropikal yang banyak sekali tumbuh di 

wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia dan Malaysa. Pisang raja bulu (AAB) 

merupakan pisang yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan berpotensi 

untuk ekspor. Pisang raja bulu mempunyai keunggulan yaitu rasanya lebih manis 

dan legit, penampilan buahnya menarik dan memiliki kandungan karoten yang 

tinggi (PKBT, 2005), yang mana karoten merupakan senyawa antioksidan yang 

memberikan warna kuning pada kulit pisang (Nuramanah, 2012). Keluarga buah 

Musaceae  ini cukup populer karena rasanya yang sangat manis dibandingkan 
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dengan pisang yang lain. Ciri-ciri kulit pisang raja adalah berwarna kuning, 

kulitnya agak kasar, aromanya khas pisang raja, tekstur lunak. Tidak hanya manis 

saja yang membuat pisang raja digemari, kandungan Vitamin C dan Vitamin A 

yang tinggi membuat pisang ini menjadi primadona. Vitamin C dan Vitamin A 

yang terkandung dalam buah ini merupakan antioksidan yang sangat baik untuk 

mengurangi dampak radikal bebas dan mencegah kanker (Saraswati, 2015). 

Menurut Satuhu dan Supriyadi (2000), pisang raja bulu dapat digunakan sebagai 

buah meja dan buah olahan dengan daging buah yang agak  tebal,  rasa yang 

manis, aroma kuat dan warna dagingnya yang putih kemerahan. Dikatakan juga 

bahwa pisang raja bulu dapat menguatkan  jantung bila dikukus dan dimakan 

dengan madu.  

2.1.1.3 Morfologi dan Ekologi Pisang Raja Bulu (Musa paradisiaca L. var 

sapientum) 

 

Pisang raja termasuk varietas pisang unggul yang telah dilepas oleh 

pemerintah. Kelompok pisang ini umumnya dikonsumsi segar. Buah mirip dengan 

pisang Ambon tetapi kulit lebih tebal. Warna buah beraneka ada yang kuning 

muda, kuning tua dan merah daging. Tinggi pohon 2,6-3 m dengan lingkar  batang 

0,4-0,5 m (kecuali pisang raja sere) berwarna hijau dengan bercak coklat 

kehitaman. Panjang daun 2,4-2,8 m, lebar 40-60 cm berwarna hijau. Tandan buah 

mencapai panjang 40-60 cm, merunduk, berbulu halus. Jantung  berbentuk telur, 

kelopak luar berwarna  ungu  dan  merah sebelah dalam. Sisir buah berjumlah 6-8 

sisir dan tiap sisir berjumlah 12-13 buah. Buah  berbentuk  silinder, berkulit  agak 

tebal (3mm) dengan ujung runcing bulat atau bersegi empat. Daging buah 

berwarna putih kekuningan, kuning muda atau kemerah-merahan, tidak berbiji, 

rasa agak manis sampai manis, agak keras, kurang beraroma. Berbunga pada umur 
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14 bulan dan masak sekitar 150-160 hari setelah berbunga. Termasuk dalam 

kelompok  pisang  Raja adalah pisang Songit, Raja Bulu, Raja Sere, Udang Potho 

dan Pulo (Rukmana, 1999).  

Tabel 2.3 Kandungan Zat Gizi Pisang Raja per 100 gram bahan 

No. Zat Gizi Kadar 

1. Karbohidrat (g) 31,8 

2. Kalsium (mg) 10 

3. Fosfor (mg) 22 

4. Zat besi (mg) 0.8 

5.  Vitamin A (mg) 950 

6. Vitamin B (mg) 0,06 

7. Vitamin C (mg) 10 

8.  Air (g) 65.8 

9.  Kalori (Kal) 120 

10. Protein (g) 1.2 

11. Β-karoten (S1) 950 

Sumber: Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI (1979) 

2.1.1.4 Kandungan Kimia Kulit Pisang Raja Bulu (Musa paradisiaca L. var 

sapientum) 

 

Produk utama tanaman pisang adalah buah pisang. Sementara itu, batang 

pisang termasuk bonggol (bagian batang paling dalam, setelah pisang dipanen) 

dianggap limbah. Fase pembungaan dan pembuahan setelah pembentukan sisir 

pisang  yang  terakhir, biasanya dilakukan pemotongan bunga, dan bunga pisang 

yang akrab disebut jantung biasanya langsung dibuang. Selain bonggol dan 

jantung, kulit pisang pada umumnya juga dibuang dianggap sebagai limbah. 

Padahal, kulit, bonggol, dan jantung pisang mengandung gizi yang cukup, 

sehingga sangat potensial diolah menjadi  bahan  makanan dan minuman (contoh: 

cuka kulit pisang, dendeng jantung pisang, dan keripik bonggol pisang) (Santosa, 

1995). Kulit pisang merupakan bahan buangan (limbah buah pisang) yang cukup 

banyak jumlahnya. Pada umumnya kulit pisang belum dimanfaatkan secara nyata, 

hanya dibuang sebagai limbah organik saja atau digunakan sebagai makanan 
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ternak seperti kambing, sapi, dan kerbau. Jumlah kulit pisang yang  cukup banyak 

akan memiliki nilai jual yang menguntungkan apabila bisa  dimanfaatkan sebagai 

bahan baku makanan (Susanti, 2006). 

Indonesia termasuk penghasil pisang terbesar di Asia dan setiap tahun  

produksinya terus meningkat. Bertambahnya produksi pisang maka semakin 

banyak pula limbah kulit pisang yang dihasilkan. Limbah kulit buah pisang 

mewakili sekitar 30% dari buah. Hal ini merupakan masalah lingkungan karena 

mengandung sejumlah besar nitrogen, fosfor dan kadar air yang tinggi sehingga 

rentan terhadap perkembangan mikroorganisme (Gonzales, 2010). Pada kulit 

pisang di dalamnya banyak terdapat pati, protein, lemak, serat, asam linoleat, 

pektin dan asam amino esensial. Zat besi dan seng lebih banyak terdapat pada 

kulit pisang dibandingkan pada bagian buah pisang yang lainnya (Mohapatra, 

2010). Selain itu kulit pisang juga mengandung gizi yang cukup lengkap, seperti 

karbohidrat, lemak, protein, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B, vitamin C dan 

air. Unsur-unsur gizi inilah yang dapat digunakan sebagai sumber energi dan 

antibodi bagi tubuh manusia. Berdasarkan analisis kimia, kulit pisang dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan makanan (Wilar, 2014).  

Tabel 2.4 Komposisi Zat Gizi Kulit Pisang per 100 gram bahan 

No. Zat Gizi Kadar 

1. Air (g) 68,90 

2. Karbohidrat 18,50 

3. Lemak (g) 2,11 

4. Potein (g) 0,32 

5. Kalsium (mg) 715 

6. Fosfor (mg) 117 

7. Zat Besi (mg) 1,60 

8. Vitamin B (mg) 0,12 

9. Vitamin C (mg) 17,50 

Sumber: Balai Penelitian dan Pengembangan Industri, Jatim, 

Surabaya (1982). 
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Karbohidrat atau hidrat arang yang dikandung oleh kulit pisang adalah 

amilum. Amilum atau pati ialah jenis polisakarida karbohidrat (karbohidrat 

kompleks). Amilum (pati) tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar dan 

tidak berbau. Pati merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk 

menyimpan kelebihan glukosa (sebagai produk fotosintesis) dalam jangka 

panjang. Hewan dan manusia juga menjadikan  pati  sebagai  sumber  energi  yang 

penting. Amilum merupakan sumber energi utama bagi orang dewasa di seluruh 

penduduk dunia, terutama di negara berkembang oleh karena di konsumsi sebagai 

bahan makanan pokok. Disamping bahan pangan kaya akan amilum juga 

mengandung protein, vitamin, serat dan beberapa zat gizi penting lainnya (Johari 

dan Rahmawati, 2006). 

Salah satu jenis buah pisang yang sering dikonsumsi adalah Pisang Raja Bulu 

(Musa paradisiaca L. var sapientum). Limbah kulit pisang ini belum banyak 

dimanfaatkan padahal limbah kulit pisang ini masih mengandung lemak, protein 

dan karbohidrat yang cukup tinggi (Syahruddin, 2015). Kulit pisang raja bulu 

memiliki ukuran yang lebih tebal dari kulit pisang lainnya. Penelitian yang 

dilakukan Someya (2002) membuktikan bahwa pada kulit pisang mengandung 

aktivitas antioksidan yang tinggi dibandingkan dengan dagingnya. Senyawa 

antioksidan yang terdapat pada kulit pisang yaitu katekin, gallokatekin, dan 

epikatekin yang merupakan golongan senyawa flavonoid (Someya, 2002). Oleh 

karena itu, kulit pisang memiliki potensi yang cukup baik untuk dimanfaatkan 

sebagai sumber antioksdian dalam bahan pangan (Ermawati, 2016). 
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Tabel 2.5 Kandungan Zat Gizi Kulit Pisang Raja Bulu per 100 gram bahan 

No. Zat Gizi Kadar 

1. Karbohidrat (%) 59,00 

2. Protein (%) 0,90 

3. Lemak (%) 1,94 

4. Serat kasar (%)  3,33 

5. Kalsium (mg) 645,90 

6. Fosfor (%) 0,06 

7. Vitamin B (mg) 0,10 

Sumber: Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri 

(2015) dan Syahruddin (2015) 

 

Pengungkapan potensi kulit pisang sebagai sumber antioksidan dan 

kemungkinan berkaitan dengan kandungan metabolit sekunder yang terdapat 

dalam kulit pisang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nuramanah 

(2012), hasil perhitungan aktivitas antioksidan pada kulit pisang raja bulu adalah 

sebesar 97,85%, sedangkan setelah dilakukan pengolahan terjadi penurunan 

aktivitas antioksidan yaitu 62,77% pada tepung kulit  pisang  dengan teknik sinar 

matahari, 88,31% pada tepung kulit pisang dengan teknik freeze dryer, dan 

72,92% pada tepung kulit pisang dengan teknik oven.  

Tabel 2.6 Kandungan Antioksidan Berbagai Jenis Kulit Pisang  

No. Jenis Kulit Pisang Aktivitas Antioksidan 

1. Pisang Raja Bulu 97,85% 

2. Pisang Kepok 94,85% 

3. Pisang Uli 58,67% 

4. Pisang Tanduk 55,71 % 

5. Pisang Ambon 19,42 %. 

6. Pisang Goroho 75,71% 

7. Pisang Klutuk 63,1 % 

8. Pisang Susu 69,40 % 

 Sumber : Balai Penelitian dan Pengembangan Industri, Jatim, 

Surabaya (1982). 
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2.1.1.5 Pemanfaatan Kulit Pisang Sebagai Bahan Pangan 

Pisang banyak manfaat untuk mengatasi masalah kecanduan rokok hingga 

kecantikan seperti masker wajah, mengatasi rambut yang rusak dan menghaluskan 

tangan. Sedangkan kulit pisang sendiri oleh masyarakat dianggap bahan buangan 

(limbah) yang cukup banyak jumlahnya. Seiring dengan bertambahnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi maka banyak yang bisa digunakan dari limbah yang 

jarang dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas dan 

nilai ekonomi dari limbah tersebut.  

Kulit pisang selain digunakan sebagai limbah organik saja atau sebagai 

makanan ternak seperti ternak ayam, sapi, dan kerbau (Susanti, 2006). Selain itu 

juga dapt diolah sebagai bahan pangan karena masih mengandung unsur gizi yang 

cukup lengkap, seperti karbohidrat, lemak, protein, kalsium, fosfor, zat besi, 

vitamin B, vitamin C dan air (Wilar, 2014). Jumlah kulit pisang cukup banyak 

akan memiliki nilai jual yang menguntungkan apabila bisa  dimanfaatkan sebagai 

bahan baku makanan. Melalui cara pengolahan yang cukup sederhana, kulit 

pisang dapat dioah menjadi bahan baku baik itu minuman atau makanan, seperti 

kulit pisang dari jenis pisang raja bulu dan pisang ambon untuk minuman anggur 

(wine). Kulit pisang juga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan nata (Susanti, 

2006). Hal ini dibuktikan dengan penelitiannya tentang perbedaan penggunaan 

jenis kulit pisang terhadap kualitas nata. Hasilnya terbukti bahwa ada perbedaan 

kualitas yang nyata pada kulit pisang yang dibuat dari jenis kulit pisang yang 

berbeda dilihat dari sifat organoleptiknya. Selain itu, kulit pisang juga dapat 

dimanfaatkan dalam pembuatan jelly, cuka, abon, tepung dan sebagainya. 
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Pemanfaatan kulit pisang khususnya pisang raja bulu sebagai minuman herbal 

masih jarang dimanfaatkan oleh masyarakat. Jenis senyawa antioksidan yang 

dapat diisolasi dari kulit buah pisang yaitu flavonoid. Jenis flavonoid yang 

teridentifikasi adala naringenin dan rutin (Kanazawa, 2000) serta katekin, 

galokatekin dan epikatekin (Someya, 2002). Kulit pisang raja bulu mengandung 

antioksidan cukup tinggi yaitu 97,85%. Minuman herbal kulit pisang ini 

diharapkan bisa menjadi inovasi baru produk minuman dan menambah nilai 

ekonomi dari limbah kulit pisang. 

Pengolahan kulit pisang raja bulu menjadi minuman herbal yaitu ‘teh’ 

merupakan upaya untuk memanfaatkan senyawa yang ada di dalamnya yang 

mampu memberikan karakter tersendiri untuk hasil teh tersebut. Salah satu 

senyawa tersebut adalah senyawa yang mengandung antioksidan, karena teh 

merupakan salah satu jenis minuman yang memiliki manfaat bagi tubuh yang 

memiliki kandungan antioksidan. Antioksidan dapat memperbaiki sel-sel yang 

rusak, menghaluskan kulit,melangsingkan tubuh, mencegah kanker, mencegah 

penyakit jantung, mengurangi kolesterol dalam darah, melancarkan  sirkulasi  

darah.  Maka, tidak heran  bila  minuman  ini  disebut sebagai minuman kaya  

manfaat (Azis, 2012). 

2.1.2 Minuman Herbal  

Salah satu bentuk produk yang diyakini manfaat kesehatannya bagi tubuh 

selain dari karakteristiknya  yang  menarik  adalah  minuman  herbal (Siah, 2011). 

Minuman herbal terdiri dari tanaman herbal yang sering dikonsumsi dalam bentuk 

minuman “teh”, contohnya rebusan dari bagian-bagian tanamannya (daun,  bunga, 

biji, akar dan  kulit  kayu)  yang  diseduh dengan  air  mendidih.  Minuman  herbal  
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menjadi  terkenal  karena  aromanya,  kandungan antioksidannya dan aplikasinya 

dalam bidang kesehatan (Tasia, 2014). 

Minuman herbal merupakan minuman yang berasal dari bahan alami yang 

bermanfaat bagi tubuh. Minuman herbal biasanya dibuat dari rempah-rempah atau 

Bagian dari  tanaman, seperti  akar,  batang,  daun,  bunga,  atau  umbi.  Minuman 

herbal dipercaya memiliki khasiat yang bermanfaat untuk penyembuhan penyakit. 

Khasiat tersebut berasal dari bahan aktif yang terkandung dalam tanaman (Ismiati, 

2015). Masyarakat tradisional menggunakan bagian tubuh tumbuhan di 

lingkungan untuk dibuat minuman herbal berdasarkan resep turun temurun. Saat 

ini minuman herbal dibuat melalui ekstraksi bahan tumbuhan alami dengan 

teknologi modern (Kurnia, 2014).  

Pandangan  masyarakat  tentang  minuman  herbal  yang  pahit  dan  tidak 

enak merupakan salah satu kendala yang juga menyebabkan sulitnya produk 

minuman herbal  berkembang di masyarakat. Penambahan bahan pemanis ekstrak 

stevia dan sirup glukosa diharapkan mampu meningkatkan mutu dan citarasa  

pada produk yang dihasilkan,  sehingga  dapat  lebih  diterima  oleh masyarakat.  

Pengolahan teh hijau, pegagan, dan daun  jeruk  purut  menjadi minuman instan 

ini merupakan salah satu alternatif dalam rangka diversifikasi produk ramuan  

tradisional yang diharapkan dapat  menjadi  nilai  tambah  bagi ramuan tradisional 

yang selama ini belum termanfaatkan secara optimal. (Roni, 2008). Kulit pisang 

dianggap sebagai limbah rumah tangga yang pemanfaatannya belum maksimal, 

padahal kulit pisang berpotensi sebagai obat khususnya kulit pisang raja bulu 

yang memilki antioksidan yang tinggi. Kulit pisang diolah menjadi “teh” sebagai 

minuman herbal sebagai bahan alami dalam upaya pencegahan berbagai penyakit.   
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2.1.3 Antioksidan dan Manfaatnya 

2.1.3.1 Pengertian Antioksidan 

 

Tubuh secara terus-menerus menghasilkan senyawa radikal dan pada 

akhirnya menghasilkan radikal bebas melalui peristiwa metabolisme sel normal, 

peradangan,  kekurangan  gizi  dan  akibat respons  terhadap  pengharuh  dari  luar 

tubuh (Sayuti, 2015). Radikal bebas dapat berasal dari polutan lingkungan, 

radiasi, zat-zat kimia, racun, makanan cepat saji dan makanan yang digoreng pada 

suhu tinggi. Radikal dapat menyebabkan  penurunan  sistem  imunitas,  perubahan 

ekspresi  gen  dan mendorong pembentukan protein abnormal (Pourmorad, 2006). 

Pada penelitian lebih lanjut telah  diteliti bahwa sekitar 40 penyakit mencakup 

aterosklerosis, hipertensi, iskemik, Alzheimer, Parkinson, kanker dan peradangan 

disebabkan oleh radikal bebas (Behera, 2004). 

Radikal bebas adalah sekelompok bahan kimia baik berupa atom maupun 

molekul yang memilki elektron tidak berpasangan pada lapisan terluarnya. Untuk 

mendapatkan stabilitas kimia, radikal bebas tidak dapat mempertahankan bentuk 

asli dalam waktu lama dan segera berikatan dengan bahan sekitarnya. Pada saat 

kondisi yang tidak lazim seperti radiasi ion, sinar ultraviolet, dan paparan energi 

tinggi lainnya, dihasilkan radikal bebas yang sangat berlebihan (Arief, 2006) 

sehingga diperlukan antioksidan dari luar tubuh (antioksidan eksogen). Bila 

radikal bebas berlebihan akan menciptakan ketidakseimbangan antara molekul 

radikal bebas dan antioksidan endogen. Ketika jumlah radikal bebas melebihi 

kapasitas tubuh untuk menetralisirnya, maka terbentuk stress oksidatif yang 

menyebabkan kerusakan struktur sel, jaringan dan organ (Leong, 2001). 

Meydani (1995) melaporkan bahwa pembentukan radikal bebas akan 

meningkat dengan bertambahnya usia. Radikal bebas adalah oksidan yang sangat 
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reaktif, karena radikal bebas merupakan senyawa yang memiliki satu atau lebih 

elektron tidak berpasangan pada orbital luarnya. Senyawa tersebut selalu berusaha 

untuk menyerang komponen seluler seperti lipid, lipoprotein, protein, karbohidrat, 

RNA dan DNA. Seiring dengan bertambahnya pengetahuan tentang aktivitas 

radikal bebas, maka penggunaan senyawa antioksidan semakin berkembang 

dengan baik untuk makanan maupun untuk pengobatan (Boer, 2000). Stres 

oksidatif merupakan keadaan yang tidak seimbang antara jumlah molekul radikal 

bebas dan antioksidan di dalam tubuh (Tirilaksani, 2003). Kerusakan oksidatif 

atau kerusakan akibat radikal bebas dalam tubuh pada dasarnya dapat diatasi oleh 

antioksidan endogen diantaranya adalah enzim catalase yang berikatan dengan 

Fe, glutathione peroxidase dan glutathione S-transferase yang berikatan dengan 

Se, superoxide dismutase yang berikatan dengan Cu, Zn dan Mn, akan tetapi jika 

senyawa radikal bebas terdapat berlebih dalam tubuh atau melebihi batas 

kemampuan proteksi antioksidan  seluler,  maka dibutuhkan antioksidan tambahan 

dari luar atau antioksidan eksogen untuk menetralkan radikal bebas yang 

terbentuk (Reynertson, 2007). Oleh karena itu tubuh memerlukan substansi 

penting yakni antioksidan yang dapat membantu melindungi tubuh dari berbagai 

serangan radikal bebas atau senyawa radikal bebas.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas antioksidan adalah pengeringan 

bahan, pengecilan ukuran bahan, dan proses ekstraksi. Selain itu, faktor lainnya 

adalah 

 

1. Faktor fisik :  
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Tekanan oksigen yang tinggi, luas kontak dengan oksigen, pemanasan 

ataupun radiasi menyebabkan peningkatan terjadinya rantai inisiasi dan propagasi 

dari reaksi oksidasi dan menurunkan aktivitas antioksidan yang ditambahkan 

dalam bahan. 

2. Faktor substrat : 

Sifat antioksidan dalam lipida atau dalam pangan merupakan sistem yang 

dependent. Tingkat inisiasi dan propagasi merupakan fungsi dari tipe dan tingkat 

lipida tidak jenuh dan secara signifikan mempengaruhi aktivitas antioksidan. 

3. Faktor fisikokimia : 

 Bahan pangan dan sistem biologi, sifat hidrofobik dan hidrofilik senyawa 

antioksidan sangat mempengaruhi efektifitas antioksidatifnya. Semakin polar 

antioksidan maka akan lebih aktif dalam lipida murni, sedangkan antioksidan non 

polar lebih efektif dalam substrat yang polar seperti emulsi (Pokorny et al. 2001).  

Antioksidan adalah molekul yang dapat menetralkan radikal bebas dengan 

cara menerima atau mendonorkan satu elektron untuk menghilangkan kondisi 

“elektron tidak berpasangan” (Muchtadi, 2013). Antioksidan juga merupakan 

senyawa yang mampu menghambat reaksi oksidasi, dengan mengikat radikal 

bebas dan molekul yang sangat reaktif sehingga dapat menghambat kerusakan sel. 

Keseimbangan oksidan dan antioksidan sangat penting berkaitan dengan fungsi 

sistem imunitas tubuh. Kondisi ini untuk menjaga integritas dan beberapa  fungsi 

lipid,  protein sel, dan asam  nukleat, serta mengontrol tranduksi  sinyal  dan 

ekspresi gen dalam sel imun. Ketidakseimbangan akan menyebabkan terjadinya 

kerusakan terhadap sel karena adanya  proses  oksidasi.  
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Oksidasi adalah jenis  reaksi  kimia yang melibatkan  pengikatan  oksigen, 

pelepasan hidrogen, atau pelepasan elektron. Proses oksidasi adalah peristiwa 

alami yang terjadi di alam dan dapat terjadi dimana-mana tak terkecuali di dalam 

tubuh kita. Antioksidan bersifat sangat mudah  teroksidasi  atau  bersifat  reduktor 

kuat dibanding dengan molekul yang lain. Jadi keefektifan antioksidan bergantung 

dari seberapa kuat daya oksidasinya dibanding dengan molekul yang lain. 

Semakin mudah teroksidasi maka semakin efektif antioksidan tersebut. 

Antioksidan didefinisikan sebagai senyawa yang mampu menunda, 

memperlambat atau menghambat reaksi oksidasi makanan atau obat.  Antioksidan 

merupakan zat yang mampu melindungi sel melawan kerusakan yang ditimbulkan 

oleh radikal bebas (Reactive Oxygen Species), seperti singlet oksigen,  superoksid, 

radikal  peroksid  dan  radikal  hidroksil (Richa, 2009). 

Antioksidan dalam pangan berperan penting untuk mempertahankan mutu 

produk, mencegah ketengikan, perubahan nilai gizi, perubahan warna dan aroma, 

serta kerusakan fisik lain yang diakibatkan oleh reaksi oksidasi (Widjaya, 2003). 

Jenis antioksidan terdiri dari dua, yaitu antioksidan alam dan antioksidan sintetik 

(Cahyadi, 2006). Antioksidan alami banyak terdapat pada tumbuh-tumbuhan, 

sayur-sayuran dan buah-buahan (Winarsi, 2007). Sedangkan yang termasuk dalam 

antioksidan sintetik yaitu butil hidroksilanisol (BHA), butil hidroksittoluen 

(BHT), propilgallat, dan etoksiquin (Cahyadi, 2006). Antioksidan alami adalah 

antioksidan hasil ekstraksi bahan alam seperti vitamin C, vitamin E, antosianin, 

klorofil dan flavonoid memiliki efek samping merugikan yang lebih  kecil, tetapi 

aktivitasnya lebih tinggi daripada antioksidan sintetik (DeMan, 1997). 

Tabel 2.7 Sumber Antioksidan Pada Bahan Pangan 
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Jenis Antioksidan Contoh Bahan Pangan 

Vitamin A dan 

Karotenoid 

Mentega, margarin, buah-buahan berwarna kuning, 

sayur-sayuran hijau. 

Vitamin E Biji bunga matahari, biji-bijian yang mengandung kadar 

minyak tinggi, kacang-kacangan, susu dan hasil olahan. 

Vitamin C (Asam 

Askorbat) 

Buah-buahan (Jeruk, kiwi, dan lain-lain), sayur-sayuran 

(sebagian rusak selama pemasakan), kentang. 

Vitamin B2 

(Riboflavin) 

Susu, produk hasil olahan susu, daging, ikan, telur, 

serelia utuh, kacang-kacangan. 

Seng (Zn) Bahan pangan hewani: daging, udang, ikan, susu dan 

hasil olahannya. 

Tembaga (Cu) Hati, udang, biji-bijian, serealia (kadar dalam makanan 

tergantung pada konsentrasi Cu dalam tanah). 

Selenium (Se) Serealia, daging, ikan (kadar dalam makanan tergantung 

pada konsentrasi Se dalam tanah). 

Protein   Ovalbumin dalam telur, gliadin dalam gandum. 

Sumber: Belleville-Nabet (1996) 

 

Bahan pangan mengandung senyawa-senyawa yang tidak dikategorikan 

sebagai zat gizi, tetapi mempunyai aktivitas antioksidan. Pada tabel berikut ini ada 

beberapa contoh senyawa antioksidan non-gizi yang terdapat dalam bahan pangan 

sebagai berikut : 

Tabel 2.8 Senyawa Antioksidan Dalam Bahan Pangan  

 

Jenis Antioksidan Contoh Bahan Pangan 

Biogenik amin Antioksidan berdasarkan fungsi amin dan fenol, 

contohnya dalam keju 

Senyawa Fenol:  

Tirosol, hidroksitirosol Minyak olive 

Vanilin, asam vanilat Panili 

Timol Minyak atsiri dari thyme 

Karpakrol Minyak thyme 

Gingerol Minyak jahe 

Zingeron Jahe 

Senyawa Polifenol:  

Flavonoid Efektivitas sebagai antioksidan tergantung pada 

jumlah dan posisi OH, senyawa polifenol banyak 

terdapat dalam sayur-sayuran daun 

Flavon, flavonol  

Heterosida flavonoat  

Kalkon auron  

Biflavonoid  

Tanin:  

Asam galat, asam Elagat Banyak terdapat dalam teh, sayuran dan buah-buahan 



31 
 

Proatosianidol  

Komponen tetrapirolik:  

Klorofil Antioksidan sinar, banyak terdapat dalam sayur-

sayuran (hijau) dan ganggang 

Virofeofitin  

Sumber: Belleville-Nabet (1996) 

Keanekaragaman hayati Indonesia sangat berpotensi dalam penemuan 

senyawa baru flavonoid, polifenol, dan sebagai antioksidan. Penelitian 

menunjukkan bahwa beberapa tumbuhan terbukti bermanfaat melindungi tubuh 

manusia dari bahaya radikal bebas, karena adanya antioksidan yang terdapat 

dalam tumbuhan tersebut. Secara alami, tumbuhan yang mengandung antioksidan 

tersebar pada berbagai bagian tumbuhan seperti akar, batang, kulit,  ranting, daun, 

buah, bunga dan biji. Antioksidan alami mampu melindungi tubuh terhadap 

kerusakan yang disebabkan spesies oksigen reaktif, mampu menghambat 

terjadinya penyakit degeneratif serta mampu menghambat peroksidase  lipid  pada 

makanan (Kuncahyo, 2007).   

2.1.3.2 Manfaat Antioksidan 

Antioksidan penting  untuk  mempertahankan mutu  produk  pangan  serta  

kesehatan dan  kecantikan. Pada bidang  kesehatan  dan kecantikan, antioksidan 

berfungsi untuk mencegah penyakit kanker dan tumor, penyempitan pembuluh 

darah, penuaan dini, dan lain-lain. Di  bidang  industri pangan, antioksidan  dapat 

digunakan untuk mencegah terjadinya proses oksidasi yang dapat  menyebabkan 

kerusakan, seperti ketengikan,  perubahan  warna  dan  aroma,  serta kerusakan 

fisik lainnya (Tamat,2007). 

Resiko terkena penyakit degeneratif seperti kardiovaskuler, kanker, 

aterosklerosis, osteoporosis dan penyakit degeneratif lainnya bisa diturunkan 

dengan mengkosumsi antioksidan dalam jumlah yang cukup. Konsumsi  makanan  
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yang mengandung antioksidan dapat meningkatkan status imunologi dan 

menghambat timbulnya penyakit degeneratif akibat penuaan. Kecukupan  

antioksidan secara optimal dibutuhkan oleh semua kelompok usia (Winarsi, 

2007). Antioksidan  selain digunakan dalam industri farmasi, tetapi antioksidan 

juga digunakan secara luas dalam industri makanan, industri petroleum, industri 

karet dan sebagainya (Tahir et al, 2003). Dalam tubuh antioksidan diharapkan  

juga mampu menghambat proses oksidasi. Proses oksidasi yang terjadi secara  

terus menerus dapat menimbulkan berbagai penyakit degeneratif dan penuaan dini 

(Sayuti, 2015). 

Penelitian yang dilakukan Someya (2002) membuktikan bahwa pada kulit  

pisang mengandung aktivitas antioksidan yang tinggi dibandingkan dengan 

dagingnya. Senyawa antioksidan yang terdapat pada kulit pisang yaitu katekin, 

gallokatekin, dan epikatekin yang merupakan golongan senyawa flavonoid. 

Pengungkapan potensi kulit pisang sebagai sumber antioksidan kemungkinan 

berkaitan dengan kandungan metabolit sekunder yang terdapat dalam kulit pisang. 

Penelitian yang dilakukan Nuramanah (2012) kulit pisang dan produk olahannya 

memberikan hasil yang  positif untuk flavonoid, terpenoid, dan tanin. Sedangkan 

uji alkaloid, antosianin, steroid, dan kuinon memberikan hasil  negatif.  Hal ini 

dibuktikan dengan tidak terbentuknya endapan putih untuk uji alkaloid, tidak 

terbentuknya warna merah untuk uji  antosianin, tidak terbentuknya warna biru 

untuk uji steroid, dan tidak terbentuknya warna ungu untuk uji kuinon, dengan 

demikian kulit pisang memiliki senyawa metabolit sekunder yang berpotensi 

sebagai antioksidan. Senyawa-senyawa tersebut berfungsi sebagai antioksidan 

dikarenakan adanya ikatan rangkap terkonjugasi pada struktur senyawa tersebut  
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sehingga dapat memutuskan reaksi berantai radikal bebas. Kadar tanin teh perlu 

diketahui karena merupakan salah satu faktor penentu mutu minuman teh. Dalam 

bentuk aslinya  tanin  terlibat  proses  pencoklatan  pada tanaman dan memberikan 

rasa sepat pada minuman “teh”. Tanin berwarna kehijauan hingga tidak berwarna.  

Daya  larut  tanin  dalam  air  sangat  baik,  dan  tanin  tahan terhadap pemanasan. 

Semakin tinggi kadar tanin maka rasanya semakin  sepat atau pahit,  dan  semakin  

rendah kadar tanin maka penampakan produk akan  menjadi kurang menarik 

(Nasution dan Tjiptadi, 1975).  

Antioksidan bersifat sensitif terhadap cahaya dan panas,  oleh  karena  itu  

penanganan bahan baku sumber antioksidan harus baik dan dihindarkan dari 

berbagai faktor yang dapat menurunkan aktivitasnya (Husni, 2014). Antioksidan 

akan berkurang apabila mengalami proses pemanasan dan pengeringan (Dwiyanti, 

2014). Penurunan aktivitas antioksidan tersebut diduga karena adanya perubahan 

senyawa antioksidan akibat proses pemanasan, yaitu antosianin dan senyawa fenol 

yang lain. Adanya perlakuan panas menyebabkan senyawa fenol terdekomposisi 

sehingga mengalami penurunan kemampuannya sebagai senyawa antioksidan 

(Estiasih, 2009). Proses pemanasan terbaik untuk mencegah kerusakan 

antioksidan dan senyawa flavonoids lainnya adalah pengolahan dengan suhu yang 

tinggi, tetapi jangka waktu yang pendek. Hal ini disebabkan karena komponen 

antioksidan tidak tahan panas (Husna, 2013). Menurut Muawanah (2012) 

perlakuan pemanasan dapat mempercepat oksidasi terhadap antioksidan yang 

terkandung dalam sistem bahan alam dan mengakibatkan penurunan aktivitas 

antioksidan yang terkandung dalam sistem bahan alam tersebut, serta 

mengakibatkan  penurunan aktivitas antioksidan dengan tingkat yang berbeda dan 
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sangat dipengaruhi oleh jenis komponen yang berperan sebagai antioksidasi 

dalam bahan tersebut.  

 

2.1.3.3 DPPH 

Ada beberapa metode uji antioksidan yang dapat digunakan untuk  mengukur 

aktivitas antioksidan baik berupa in vitro maupun in vivo. Metode in vitro 

memberikan hasil aktivitas antioksidan yang lebih maksimal tetapi data yang 

didapat melalui metode ini sulit diaplikasikan pada manusia. Sebaliknya, 

pengukuran in vivo sulit mengetahui antioksidan yang diambil oleh sel dan proses 

transpornya. Metode penentuan aktivitas antioksidan memiliki beberapa prinsip 

pengujian yaitu uji stabilitas yang dipercepat, pengukuran nilai peroksida,  

konjugasi diena, penentuan senyawa reaktif asam tiobarbioturat, pengukuran  

heksanal, dan produk akhir yang berhubungan, dan pengukuran melalui radikal 

bebas (Antolovich, 2002). 

Metode 2,2-difenil-1–pikrilhidrazil (DPPH) merupakan metode yang 

sederhana, cepat, dan murah untuk penapisan aktivitas penangkap radikal 

beberapa senyawa. DPPH digunakan secara luas untuk percobaan kemampuan 

komponen dalam menangkap senyawa radikal bebas atau donor  hidrogen, dan 

menentukan aktivitas antioksidan makanan. Selain itu juga dapat digunakan untuk 

kuantifikasi antioksidan dalam sistem biologi  kompleks. Metode DPPH dapat 

digunakan untuk sampel padatan atau cairan dan tidak spesifik untuk komponen 

antioksidan tertentu. Metode ini untuk semua aplikasi aktivitas antioksidan 

(Prakash et al. 2001). Hasil pengukuran dengan metode  DPPH  menunjukkan  

kemampuan antioksidan sampel secara umum, tidak berdasarkan pada jenis 
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radikal yang dihambat (Juniarti, 2009). Pada metode lain selain DPPH 

membutuhkan reagen kimia yang cukup banyak, waktu analisis yang lama, biaya 

yang mahal dan tidak selalu dapat diaplikasikan pada semua sampel (Badarinath, 

2010). 

Pada metode ini, larutan  DPPH  berperan  sebagai  radikal  bebas yang  akan 

bereaksi dengan senyawa antioksidan sehingga DPPH akan berubah  menjadi 1,1- 

diphenyl-2-picrylhydrazin yang bersifat non-radikal. Peningkatan jumlah 1,1- 

diphenyl-2-picrylhydrazin akan ditandai dengan berubahnya warna ungu tua 

menjadi warna merah muda atau kuning pucat dan bisa diamati dan dilihat 

menggunakan spektrofotometer sehingga aktivitas peredaman radikal  bebas  oleh 

sampel dapat ditentukan (Molyneux, 2004). 

Sayuri (2015) mengatakan bahwa pelarut organik yang digunakan dalam 

ekstraksi adalah heksana, diklorometana, etil asetat, etanol dan metanol, secara  

terpisah. 1,1-Diphenl-2-pikrilhidrazil (DPPH) radikal diukur dengan 

menggunakan metode modifikasi dari Lu et al (2000) dan Lai et al (2001) 

sejumlah 100 µL sampel (0,62-4,96 mg / mL) atau sembilan belas persen etanol 

atau asam askorbat (sebagai standar) dicampur dengan 50 µL 100 mM Tris-HCl 

(pH 7,4) dan kemudian ditambahkan dengan  5  µL 500 M (2,5 mg / mL) DPPH. 

Sembilan puluh  persen dari  etanol  digunakan  sebagai l larutan blanko dan 

larutan DPPH tanpa sampel disajikan sebagai kontrol campuran kemudian 

dikocok dengan kuat selama 1-3 menit dan didiamkan pada suhu kamar selama 30  

menit dalam kondisi gelap. Absorbansi larutan diukur dengan menggunakan 

spektrofotometer dengan panjang gelombang 517 nm. Aktivitas antioksidan 
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dinyatakan dalam % penghambatan. Besarnya daya antioksidan dihitung dengan 

rumus :  

 

Keterangan : 

Abs blanko   : Serapan larutan DPPH 0,05 mM 

Abs sampel    : Serapan larutan DPPH 0,05 mM dalam sampel minuman herbal 

kulit pisang raja bulu 

Metode DPPH memberikan informasi reaktivitas senyawa yang diuji dengan 

suatu radikal stabil. Sifat stabil tersebut dikarenakan radikal bebas ini memiliki 

satu molekul yang didelokalisir dari molekul utuhnnya. Delokalisasi ini akan 

memberikan warna gelap dengan absorbansi maksimum dan pada panjang 

gelombang 517 nm. Metode uji aktivitas antioksidan menggunakan radikal bebas 

DPPH dipilih karena metode ini sederhana, mudah, cepat, peka, dan hanya 

memerlukan sedikit sampel. Metanol dipilih sebagai pelarut karena metanol dapat 

melarutkan kristal DPPH dan memiliki sifat yang dapat melarutkan  komponen 

nonpolar didalamnya (Molyneux, 2004). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Reaksi DPPH dengan senyawa antioksidan 

Sumber : Cahyo, 2015.  

 

Adanya elektron tidak berpasangan pada radikal bebas DPPH menyebabkan 

absorbansi maksimum pada panjang gelombang 517 nm sehingga berwarna ungu. 
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Suatu senyawa dikatakan memiliki aktivitas antioksidan apabila senyawa tersebut 

mampu mendonorkan atom hidrogennya pada radikal bebas DPPH. Hal ini 

ditandai dengan terjadinya perubahan warna ungu menjadi kuning pucat. Hasil 

rekasi antara DPPH dari ungu pekat menjadi kuning akibat terjadinya resonansi 

struktur DPPH. 

Perubahan warna dari ungu menjadi kuning sebagai absorptivitas molar 

radikal DPPH pada 517 nm, ketika elektron tak berpasangan pada radikal DPPH 

berpasangan dengan atom hidrogen membentuk DPPH-H tereduksi. Perubahan 

tersebut dapat diukur dengan spektrofotometer dan dihubungkan terhadap 

konsentrasi. Penurunan intensitas warna yang terjadi disebabkan oleh 

berkurangnya ikatan rangkap terkonjugasi pada  radikal  DPPH  berpasangan 

Perubahan intensitas warna dapat  diukur  secara  spektrofotometri  dan  hasilnya  

dinyatakan  sebagai  IC50 ,yaitu jumlah antioksidan yang diperlukan untuk 

menghambat 50% aktivitas DPPH (Pisoschi, 2009) 

Berikut ini tabel mengenai klasifikasi aktivitas antioksidan menurut Blois. 

Tabel 2.9 Klasifikasi Aktivitas Antioksidan (Blois, 1958). 

Nilai IC50 Antioksidan 

<50ppm Sangat Kuat 

50-100 ppm Kuat 

100-150 ppm Sedang 

151-200 ppm Lemah 

 

2.1.4 Pengeringan 

Pengeringan adalah suatu metode untuk mengeluarkan atau  menghilangkan 

sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut dengan 
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menggunakan energi panas. Secara umum keuntungan dari  pengawetan ini adalah 

bahan menjadi awet dengan volume bahan menjadi kecil  sehingga memudahkan 

dalam pengangkutan (Riansyah, 2013).  

Pengeringan bahan pangan merupakan salah satu bentuk penanganan 

pascapanen  yang sangat penting. Pengeringan merupakan tahapan operasi rumit 

yang meliputi perpindahan panas dan massa  secara  transien  serta  melalui  

beberapa  laju  proses,  seperti transformasi fisik atau  kimia, yang pada gilirannya 

menyebabkan perubahan mutu hasil maupun mekanisme perpindahan panas dan 

massa. Proses pengeringan dilakukan sampai  pada kadar air seimbang dengan 

keadaan udara atmosfir normal (Equilibrium Moisture  Content) atau pada batas 

tertentu sehingga aman disimpan dan tetap memiliki mutu yang  baik sampai ke 

tahap proses pengolahan berikutnya (Widyotomo, 2005). Proses pengeringan  

merupakan proses perpindahan panas dari  sebuah permukaan benda sehingga 

kandungan air pada permukaan benda berkurang (Mahadi, 2007).  

Pengeringan minuman herbal ini mempunyai tujuan yaitu memperpanjang 

masa simpan, menghilangkan aktivitas enzim yang bisa menguraikan lebih lanjut 

zat aktif, memudahkan dalam pengelolaan selanjutnya dan dapat menguraikan 

senyawa racun pada bahan pangan (Harun, 2014). Selain itu tujuan pengeringan 

menurut Susimono (2011) adalah untuk mengurangi kadar air  pada bahan sampai 

pada batas tertentu dimana perkembangan mikroorganisme seperti bakteri, khamir 

atau kapang yang dapat menyebabkan pembusukan dapat dihentikan sehingga 

bahan dapat disimpan lebih lama, sementara volume bahan menjadi lebih kecil 

sehingga mempermudah dan menghemat ruang pengangkutan dan pengepakan, 

berat bahan menjadi berkurang sehingga mempermudah transport, dengan 
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demikian diharapkan biaya produksi lebih murah. Selain itu kandungan 

antioksidan akan lebih stabil hal ini dibuktikan dalam Naithani et al. (2005) yang 

menunjukkan  bahwa teh herbal India masih memiliki kapasitas antioksidan 

setelah disimpan 5 bulan. Pengeringan juga mempunyai beberapa kerugian yaitu 

karena sifat asal bahan yang dikeringkan dapat berubah, yaitu bentuk, sifat fisik 

dan kimianya, penurunan mutu, dan sebagainya. Proses pengeringan dapat 

dilakukan dengan cara alami maupun dengan cara buatan (artificial drying) 

dengan  memakai alat pengering seperti oven. 

Menurut Rosdaneli (2008) proses pengeringan dipengaruhi oleh luas 

permukaan, lamanya pengeringan, suhu, tingkat kelembapan, dan juga kadar air 

pada bahan pangan. Pengeringan dapat merubah karakteristik dari bahan pangan 

yang meliputi tekstur dan juga warna bahan pangan dikarenakan berubahnya zat 

kimia pada bahan pangan. 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).   

Terdapat berbagai metode dalam pengeringan yaitu antara lain :  

1. Pengeringan dengan sinar matahari langsung 

2. Pengeringan dengan oven, dan  

3. Kering angin.  

Pengeringan dengan matahari langsung merupakan proses pengeringan yang 

paling  ekonomis dan paling mudah dilakukan, akan tetapi dari segi kualitas alat 
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pengering buatan (oven) akan memberikan produk yang lebih baik. Sinar ultra 

violet dari matahari juga menimbulkan penggunaan suhu yang terlampau tinggi 

dapat meningkatkan biaya produksi selain itu terjadi perubahan biokimia sehingga 

mengurangi kualitas produk yang dihasilkan sedang metode kering angin 

dianggap murah akan tetapi kurang efisien waktu dalam pengeringan (Pramono, 

2006). Pengeringan kulit pisang dapat dilakukan dengan secara alami maupun 

menggunakan mesin pengering yaitu oven. Suhu pengeringan tergantung jenis 

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

Perubahan kadar air terjadi pada saaat proses pengeringan minuman herbal. Hal 

ini terjadi karena, panas yang ditransfer dari medium pemanas ke bahan 

menyebabkan terjadi penguapan air. Pengeringan menyebabkan perubahan 

terhadap penilaian organoleptik yaitu warna, rasa, dan aroma (Harun, 2014).  

2.1.5 Uji Organoleptik  

Organoleptik merupakan pengujian terhadap bahan makanan berdasarkan 

kesukaan dan kemauan untuk menilai suatu produk. Pada penilaian bahan pangan 

sifat yang menentukan diterima atau tidak suatu produk adalah sifat indrawinya. 

Penilaian indrawi ini ada 6 (enam) tahap yaitu pertama menerima bahan, 

mengenali bahan, mengadakan klarifikasi sifat-sifat bahan, mengingat 

kembalibahan yang telah diamati, dan  menguraikan kembali sifat indrawi produk 

tersebut (Winarno, 2004). 

Menurut Winarno (2004) bahwa indra yang digunakan dalam menilai sifat 

indrawi adalah sebagai berikut:  
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1. Penglihatan yang berhubungan dengan warna kilap, viskositas, ukuran dan 

bentuk, volume kerapatan dan berat jenis, panjang lebar dan diameter serta 

bentuk bahan.  

2. Indra peraba yang berkaitan dengan struktur, tekstur dan konsistensi. 

Struktur merupakan sifat dari komponen penyusun, tekstur merupakan 

sensasi tekanan yang dapat diamati dengan mulut atau perabaan dengan 

jari, dan konsistensi merupakan merupakan tebal tipis dan halus.  

3. Indra pembau, pembauan juga dapat digunakan sebagai suatu indikator 

terjadinya kerusakan pada produk. 

4. Indra pengecap, dalam hal kepekaan rasa, maka rasa manis dapat dengan 

mudah dirasakan pada ujung lidah dan rasa asin pada ujung dan pinggir 

lidah, rasa asam pada pinggir lidah dan rasa pahit pada bagian belakang 

lidah. Penentu bahan makanan pada umumnya sangat ditentukan oleh  

beberapa faktor antara lain: warna, rasa, tekstur, aroma dan nilai gizi. 

Pengujian organoleptik mempunyai peranan penting dalam penerapan mutu. 

Pengujian organoleptik dapat memberikan indikasi kebusukan, kemunduran mutu 

dan kerusakan lainnya dari produk. Warna penting bagi banyak makanan, baik 

bagi makanan yang tidak diproses maupun bagi makanan yang diproses. Warna 

memegang peranan penting dalam penerimaan makanan. Selain itu warna dapat 

memberikan petunjuk mengenai perubahan kimia dalam makanan, seperti 

pencoklatan dan pengkaramelan (Kencana, 2013). Perbedaan suhu menyebabkan 

warna air seduhan akan semakin menurun, dimana suhu yang semakin tinggi 

menyebabkan warna air seduhan semakin rendah. Hal ini disebabkan karena 

semakin tinggi panas yang dberikan pada saat proses pengeringan semakin banyak 
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air yang menguap sehingga warna kemerahan pada air seduhan akan semakin 

berkurang (Siringoringo, 2012).  

Rasa merupakan faktor yang juga cukup penting dari suatu produk makanan 

atau pun minuman. Rasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu (1) Senyawa 

kimia, dapat menimbulkan rasa yang berbeda. Intensitas rasa asam tergantung dari 

ion H+ yang dihasilkan, rasa asin dihasilkan oleh garam-garam organik, rasa 

manis dihasilkan oleh senyawa alifatik, dan rasa pahit dihasilkan oleh alkoloid-

alkoloid, (2) Suhu, dapat mempengaruhi kemampuan kuncup cecapan untuk 

menangkap rangsangan rasa, (3) Konsentrasi, setiap orang mempunyai batas 

konsentrasi terendah terhadap suhu suatu rasa agar masih bisa dirasakan, dan (4) 

Interaksi komponen rasa yang lain, komponen rasa yang lain akan bereaksi 

dengan komponen rasa primer (Irwan, 2006). Perbedaan suhu pengeringan 

menyebabkan perbedaan rasa dimana rasa akan meningkat dan kemudian 

menurun pada suhu pengeringan karena rasa dipengaruhi oleh produk yang 

mengalami suhu tinggi (Siringoringo, 2012).  

Aroma diartikan sebagai sensasi bau yang ditimbulkan oleh rangsangan kimia 

senyawa volatil yang tercium oleh syaraf-syaraf oilfaktori yang berbeda dirongga 

hidung ketika bahan pangan masuk ke mulut. Sensi atau rangsangan tersebut 

senantiasa akan menimbulkan kelezatan, yang kemudian dapat mempengaruhi 

tingkat atau daya terima panelis atau konsumen terhadap suatu produk pangan 

tertentu (Winarno, 1997).  Aroma merupakan salah satu parameter dalam 

penentuan kualitas suatu produk makanan. Aroma yang khas dapat dirasakan oleh 

indera penciuman tergantung dari bahan penyusun dan bahan yang ditambahkan 

pada makanan tersebut, dengan demikian aroma dapat berpengaruh langsung 



43 
 

terhadap minat konsumen untuk mencoba suatu produk makanan. Perlakuan suhu 

pengeringan berpengaruh nyata terhadap mutu bahan pangan. Aroma dalam bahan 

makanan dapat ditimbulkan oleh komponen-komponen volatil, akan tetapi 

komponen volatil tersebut dapat hilang selama proses pengolahan terutama panas 

(Fellows, 1990).  

2.1.6 Sumber Belajar 

2.1.6.1 Pengertian Sumber Belajar 

 

Belajar, merupakan kegiatan yang terjadi pada semua orang tanpa mengenal 

batas usia, dan berlangsung seumur hidup. Belajar merupakan usaha yang 

dilakukan seseorang melalui interaksi dengan lingkungannya untuk merubah 

perilakunya. Dengan demikian, hasil dari kegiatan belajar adalah berupa 

perubahan perilaku yang relatif permanen pada  diri orang  yang belajar. Tentu  

saja, perubahan yang diharapkan adalah perubahan ke arah yang positif Pada 

hakekatnya, alam semesta ini merupakan sumber belajar bagi manusia sepanjang 

massa. Jika kita sependapat dengan asumsi ini, maka pengertian sumber belajar 

merupakan konsep yang sangat luas meliputi segala yang ada di jagad raya ini. 

Menurut Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan (AECT), sumber belajar 

adalah semua sumber (baik berupa data,  orang atau benda) yang dapat digunakan 

untuk memberi fasilitas (kemudahan) belajar bagi pembelajar. Sumber belajar itu 

meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, teknik dan lingkungan/latar (Falahudin, 

2014). 

Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan 

dengan menggunakan pendekatan ilmiah (saintifik). Langkah-langkah pendekatan 

ilmiah (scientific appoach) dalam proses pembelajaran meliputi menggali 

informasi melaui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau 
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informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, 

menalar, kemudian menyimpulkan, dan mencipta. Pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran disajikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

1. Mengamati (observing) 

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran 

(meaningfull learning). Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti 

menyajikan media obyek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan 

mudah pelaksanaannya. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran sebagaimana 

disampaikan dalam Permendikbud Nomor 81a, hendaklah guru membuka 

secara luas dan bervariasi kesempatan peserta didik untuk melakukan 

pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. 

Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih 

mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal yang 

penting dari suatu benda atau objek. Adapun kompetensi yang diharapkan 

adalah melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi. 

2. Menanya (Questioning) 

Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan 

pertanyaan: pertanyaan tentang yang hasil pengamatan objek yang konkrit 

sampai kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, atau 

Gambar langkah-langkah pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik (Sumber Buku Diklat 

Kurikulum 2013) 
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pun hal lain yang lebih abstrak. Pertanyaan yang bersifat faktual sampai kepada 

pertanyaan yang bersifat hipotetik. Dari situasi di mana peserta didik dilatih 

menggunakan pertanyaan dari guru, masih memerlukan bantuan guru untuk 

mengajukan pertanyaan sampai ke tingkat di mana peserta didik mampu 

mengajukan pertanyaan secara mandiri. Dari kegiatan kedua dihasilkan 

sejumlah pertanyaan. Melalui kegiatan bertanya dikembangkan rasa ingin tahu 

peserta didik. 

3. Mengumpulkan data  

Kegiatan “mengumpulkan data” merupakan tindak lanjut dari bertanya. 

Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari 

berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu peserta didik dapat membaca 

buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, 

atau bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatan tersebut terkumpul sejumlah 

informasi. Dalam Permendikbud Nomor 81a Tahun 2013, aktivitas 

mengumpulkan informasi dilakukan melalui eksperimen, membaca sumber lain 

selain buku teks, mengamati objek/ kejadian/, aktivitas wawancara dengan  

nara sumber dan sebagainya. 

4. Menalar (Associating) 

 Kegiatan “mengasosiasi/mengolah informasi/menalar” dalam kegiatan 

pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud Nomor 81a Tahun 

2013, adalah memproses informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari 

hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati 

dan kegiatan mengumpulkan informasi. Pengolahan informasi yang dikumpulkan 

dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
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informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki 

pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. Kegiatan ini dilakukan 

untuk menemukan keterkaitan satu Informasi dengan informasi lainnya, 

menemukan pola dari keterkaitan informasi tersebut 

5. Mengkomunikasikan (Networking) 

 Pada pendekatan scientific guru diharapkan memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan 

ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan 

dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil 

tersebut disampikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta 

didik atau kelompok peserta didik tersebut. Kegiatan “mengkomunikasikan” 

dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud 

Nomor 81a Tahun 2013, adalah menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya.  

2.1.6.2 Klasifikasi Sumber Belajar 

 

Menurut Warsita (2008) bahwa sesunguhnya sumber belajar itu banyak 

klasifikasi jenis-jenis sumber belajar. Adapun sumber belajar itu meliputi pesan 

(message), orang (people), bahan (materials), alat (device), teknik (tehnique), 

lingkungan (setting), dan lainnya yang bisa digunakan untuk memberikan 

kemudahan bagi siswa dalam belajar dan menambah pengetahuannya. Jenis-jenis 

sumber belajar diantaranya adalah: 

a. Pesan adalah informasi pembelajaran yang akan disampaikan, dapat 

berupa ide, fakta, ajaran, nilai, dan data. Dalam sistem persekolahan, pesan 

ini berupa seluruh mata pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik. 
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b. Orang adalah manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, 

pengolah, dan penyaji pesan. Contohnya, guru, dosen, pustakawan, 

instruktur, pelatih olahraga, tenaga ahli, produser, peneliti dan masih 

banyak lagi, bahkan termasuk peserta didik itu sendiri. 

c. Bahan adalah perangkat lunak (software) yang mengandung pesan-pesan 

pembelajaran yang biasanya disajikan melalui peralatan tertentu ataupun 

oleh dirinya sendiri. Contohnya, buku teks, modul, transparasi (OHP), 

kaset program audio, kaset program video, program slide suara, 

pembelajaran berbasis computer, film dan lain-lain. 

d. Alat adalah perangkat keras (hardware) yang digunalan untuk menyajikan 

pesan yang tersimpan dalam bahan. Contohnya, OHP, proyektor slide, 

tape recorder, video/CD player, computer, proyektor film dan lain-lain. 

e. Teknik adalah prosedur atau langkah-langkah tertentu yang disiapkan 

dalam menggunakan bahan, alat, lingkungan dan orang untuk 

menyampaikan pesan. Misalnya demonstrasi, diskusi, praktikum, 

pembelajaran mandiri, sistem pendidikan terbuka/jarak jauh, tutorial tatap 

muka dan sebaginya. 

f. Latar/lingkungan adalah situasi di sekitar terjadinya proses pembelajaran 

tempat peserta didik menerima pesan pembelajaran. Lingkungan 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan 

nonfisik. Lingkungan fisik contohnya, gedung sekolah, perpustakaan, 

laboratorium, aula, bengkel dan lain-lain. Sedangkan lingkungan nonfisik 

contohnya, tata ruang belajar, ventilasi udara, cuaca, suasana lingkungan 

belajar dan lain-lain. 
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Klasifikasi lain yang biasa dilakukan terhadap sumber belajar adalah sebagai 

berikut:  

a. Sumber  belajar  tercetak.  Contohnya:  buku,  majalah,  brosur,  koran, 

poster, denah, ensiklopedi, kamus, booklet, dan lain-lain.  

b. Sumber  belajar  non  cetak.  Contohnya;  film,  slides,  video,  model, 

transparansi, reali, dan lain-lain.  

c. Sumber  belajar  yang  berbentuk  fasilitas.  Contohnya  perpustakaan, 

ruangan belajar, carrel, studio, lapangan olah raga dan lain-lain.  

d. Sumber belajar berupa kegiatan. Contohya: wawancara, kerja 

kelompok, observasi, simulasi, permainan dan lain-lain.  

e. Sumber  belajar  berupa  lingkungan  di  masyarakat.  Contohnya:  

taman, terminal, pasar, toko, pabrik, museum dan lain-lain (Sudjana, 

1989) 

Warsito (2008) juga menuturkan yaitu jika ditinjau dari tipe atau asal-

usulnya, sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 

a. Sumber belajar yang dirancang (learning resouces by design) yaitu sumber 

belajar yang secara khusus atau sengaja dirancang atau dikembangkan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Contohnya, buku pelajaran, modul, 

program VCD pembelajaran, program audio pembelajaran, transparansi, CAI 

(Computer Asisted Instruction), programmed instruction dan lain-lain. 

b. Sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal diamanfaatkan (learning 

resources by utilization), yaitu sumber belajar yang secara tidak khusus 

dirancang atau dikembangkan untuk keperluan pembelajaran, tetapi dapat 

dipilih dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Contohnya, surat 
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kabar, siaran televise, pasar, sawah, waduk, pabrik, museum, kebun binatang, 

pabrik, terminal, dan lain-lain. 

Pantiwati (2010) menyebutkan bahwa secara umum kriteria yang harus 

dipertimbangkan dalam pemilihan sumber belajar, diantaranya: 

a. Ekonomis atau biaya, apakah ada biaya untuk penggunaan suatu sumber 

belajar (yang memerlukan biaya) 

b. Teknis (tenaga), apakah guru atau pihak lain yang mengoperasikan alat yang 

digunakan sebagai sumber belajar 

c. Bersifat praktis dan sederhana, yaitu mudah dijangkau dan mudah 

dilaksanakan 

d. Bersifat fleksibel, maksudnya sumber belajar jangan bersifat kaku atau paten 

tapi harus mudah dikembangkan 

e. Relevan dengan tujuan pengajaran 

f. Dapat membantu efisiensi dan kemudahan pencapaian tujuan pengajaran 

g. Memiliki nilai positif bagi proses pengajaran khususnya bagi peserta didik 

sesuai dengan interaksi dan strategi pengajaran yang telah dirancang. 

2.1.6.3 Fungsi dan Peranan Sumber Belajar 

Fungsi sumber belajar antara lain:  

a. Meningkatkan produktifitas pendidikan dengan jalan:  

1) Membantu guru untuk menggunakan waktu dengan secara lebih 

baik dan efektif.  

2) Meningkatkan laju kelancaran belajar.  
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3) Mengurangi beban guru dalam penyajian informasi, sehingga lebih 

banyak  kesempatan  dalam  pembinaan  dan  pengembangan  

gairah belajar.   

b. Memberikan  kemungkinan  pendidikan  yang  sifatnya  lebih  individual 

dengan jalan:  

1) Mengurangi  fungsi  kontrol  guru  yang  sifatnya  yang  kaku  dan 

tradisional.  

2) Memberikan  kesempatan  pada  siswa  untuk  berkembang  sesuai 

dengan kemampuannya.  

c. Memberikan dasar-dasar pengajaran yang lebih ilmiah, dengan jalan: 

1) Merencanakan program pendidikan secara lebih sistematis.  

2) Mengembangkan bahan pengajaran melalui upaya penelitian 

terlebih dahulu.  

d. Meningkatkan pemantapan pengajaran dengan jalan:  

1) Meningkatkan  kemampuan  manusia  dengan  berbagai  media 

komunikasi.. 

2) Menyajikan  informasi  maupun  data  secara  lebih  mudah,  jelas  

dan kongkrit (Isbani, 1987) 

2.1.6.4 Penyusunan Bahan Ajar Poster 

2.1.6.4.1 Pengertian Poster 

 

Poster sendiri didefinisikan sebagai gambar pada selembar kertas berukuran 

besar yang digantung atau ditempel di dinding atau permukaan lain. Poster 

merupakan alat untuk mengiklankan sesuatu, sebagai alat propaganda,  protes, 

serta maksud-maksud lain untuk menyampaikan berbagai pesan. Ada pula yang 

mendefinisikan sebagai iklan atau pengumuman yang di buat dengan ukuran besar 
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di atas kertas untuk di display kepada khalayak, biasanya berisi iklan sebuah 

produk, suatu kegiatan pendidikan, acara entertainment, even-even tertentu, 

maupun sebagai alat propaganda (Ensiklopedia, 2006). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa poster merupakan media untuk menyampaikan pesan atau 

informasi yang mudah dipahami khalayak, baik berupa gambar maupun teks 

ataupun kombinasi keduanya (Adisukma, 2012). Tujuan dari pembuatan poster 

lebih berorientasi untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada orang 

banyak pada selembar kertas yang biasanya di tempel di dinding (Adisukma, 

2011).  

Poster tugas akhir biasanya dimasukkan dalam kategori poster ilmiah, yaitu 

poster yang sering digunakan di kalangan akademisi untuk mempromosikan 

kegiatan ilmiah yang hendak dilakukan (Kusrianto, 2006). Apabila  seseorang 

atau  sekelompok ilmuwan hendak melakukan riset, biasanya menggunakan poster 

ilmiah mengenai paparan penelitiannya.  Demikian pula ketika penelitian sudah 

selesai, poster ini juga digunakan untuk menjelaskan perolehan hasil penelitian. 

Hal ini bukan hanya  sekedar  berkaitan dengan kegiatan publikasi, namun juga 

berkaitan dengan hak cipta (copyright) dari hasil penemuan  tersebut. Ketika ada 

plagiasi maka peneliti akan dipermasalahkan di awal, namun ketika penelitian  ini 

merupakan originalitas pemikiran peneliti, maka poster ini dapat diajukan untuk 

didaftarkan hak ciptanya. Sebuah poster ilmiah yang dikatakan ‘estetis’, ‘baik’ 

dan ‘benar’ harus memiliki kualitas visual yang mempertimbangkan aspek formal 

dalam sebuah desain, yaitu material yang terbentuk dari karakter visual dan 

karakter struktural, unsur visual yang terdiri dari titik, garis, bidang, ruang, warna, 



52 
 

dan tekstur. Serta unsur perseptual yaitu harmoni, keseimbangan, kesatuan, 

intensitas, ukuran dan proporsi, irama serta arah dan gerak. 

Adikusuma (2011) menuturkan bahwa dalam desain poster tugas akhir, ada 

berberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, yaitu : 

1. Layout (tata letak) penyusunan poster, pemilihan huruf atau 

tipografinya, ilustrasi, ataupun  pemilihan warna. Dengan tata letak 

yang  baik,  dapat membawa pembaca poster untuk mengikuti alur pola 

pikir pembuat poster ilmiah tersebut. Ketika tata letak tidak 

dipertimbangkan, maka pembaca akan bingung dengan rangkaian 

kerangka pola pikir peneliti dalam memaparkan penelitiannya.  

2. Pemilihan huruf lebih nyaman sebaiknya menggunakan huruf sans 

serif (tanpa kaki), sebab dalam desain poster ilmiah,  ukuran  huruf 

biasanya kecil.  Apabila  pembuat poster menggunakan  huruf-huruf, 

serif, monospace, apalagi  dekoratif  akan  sangat  mengganggu  dalam 

keterbacaannya.  

3. Peneliti harus jeli dalam memilik kata ataupun kalimat yzang 

dimasukkan dalam poster. Hendaknya mencari yang paling 

substansial, sebab tidak mungkin memasukkan seluruh hasil  penelitian  

yang  dibukukan  ke  dalam  satu  lembar poster.  

Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan poster ilmiah selanjutnya 

adalah alur baca (movement). Alur baca yang diatur secara sistematis oleh 

desainer dapat mengarahkan ‘mata pembaca’ dalam menelusuri informasi satu 

bagian ke bagian lain dalam poster ilmiah. Jangan lupakan pula kesan dalam 

tampilan (specific appeal) pada poster ilmiah. Kesan disesuaikan dengan tema 
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yang diangkat dalam perancangan poster ilmiah, terlebih dipertimbangkan pada 

target audiencenya. Setelah tercapai semuanya, yang perlu dipertimbangkan 

selanjutnya adalah kesatuan karya (unity).  Kesatuan  atau unit  merupakan  salah 

satu prinsip yang menekankan pada keselarasan dari unsur-unsur yang disusun, 

baik dalam wujudnya maupun kaitannya dengan ide yang melandasinya. Kesatuan 

diperlukan dalam suatu karya grafis yang mungkin terdiri dari beberapa elemen di 

dalamnya. Dengan adanya kesatuan itulah, elemen-elemen yang ada saling 

mendukung sehingga diperoleh fokus yang dituju (Adisukma, 2012). 

Menurut Notoadmodjo (2005), kelebihan poster dari media lain adalah tahan 

lama,  mencakup banyak  orang,  biaya  tidak  tinggi,  tidak perlu  listrik,  dapat 

dibawa kemana-mana,  dapat  mengukit  rasa  keindahan, mempermudah  

pemahaman  dan meningkatkan  gairah  belajar.  Kelemahannya adalah  media  

poster  tidak  dapat menstimulir efek suara dan efek gerak dan mudah terlipat. 

Pengembangan bahan ajar berupa poster. Secara sistematis pengembangan 

bahan ajar cetak poster dilakukan sebagaimana diuraikan sebagai berikut : 

a) Menentukan tujuan dan penerapan poster 

b) Menentukan tempat dimana poster akan dipajang 

c) Menentukan bentuk poster 

d) Menyederhanakan informasi yang ingin disebarkan  

e) Merancang beberapa draft kasar pada skala kecil 

f) Memilih warna, sesuai dengan kesan yang diinginkan 

g) Memastikan bahwa pesan jelas dan dinamis  

h) Menentukan bentuk huruf, ukuran, dan jarak. Minta komentar tentang 

gambar, kata, dan komposisi (tata-letak). 
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2.1.6.4.2 Komponen Poster 

 Identitas poster meliputi : 

a) Judul (headline) 

b) Sub judul (kalau perlu) 

c) Ilustrasi (unsur rupa / elemen desain) 

d) Body copy  

e) Caption (keterangan gambar) 

f) Produksi (logo perusahaan) 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan  

Penelitian tentang aktivitas antioksidan kulit pisang raja bulu (Musa 

paradisiaca L. var sapientum) beserta produk olahannya berupa tepung dilakukan 

oleh Nuramanah (2013). Produk olahannya berupa tepung ini dibuat dengan 

variasi teknik pengeringan yang berbeda, yaitu sinar matahari, freeze dryer, dan 

oven terhadap aktivitas antioksidan. Kulit pisang diekstraksi dengan cara maserasi 

dengan menggunakan metanol selama 1x24 jam. Kandungan metabolit sekunder 

yang terdapat pada kulit pisang adalah flavonoid, terpenoid, dan  tanin.  Aktivitas 

antioksidan ekstrak kulit  pisang  dan  tepung dianalisis  dengan  metode  DPPH  

(1,1-difenil-2-pikrilhidrazin) dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis. 

Hasil penelitian diperoleh aktivitas antioksidan pada ekstrak kulit  pisang adalah 

97,85%. Aktivitas antioksidan setelah dilakukan pengolahan menjadi tepung 

terjadi penurunan, yaitu 62,77% untuk teknik sinar matahari, 88,31% untuk freeze 

dryer, dan 72,92% untuk oven. Teknik pengeringan dalam pembuatan tepung 

kulit pisang tidak mempengaruhi kandungan metabolit sekunder namun 

mempengaruhi  aktivitas antioksidan dengan terjadi  penurunan. Teknik 
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pengeringan dalam pembuatan tepung yang dapat mempertahankan aktivitas 

antioksidan adalah dengan teknik freeze dreyer. 

Pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Fajariyah (2016) pada pembuatan 

yoghurt susu kedelai (soyghurt) kulit buah pisang raja (Musa textillia).  Susu 

Kedelai adalah produk olahan hasil ekstraksi protein kacang kedelai. Susu kedelai 

merupakan makanan pengganti susu bagi orang yang alergi  terhadap susu 

hewani. Aroma soyghurt berbeda dengan yoghurt pada umumnya. Hal ini di 

sebabkan bau langu dari susu kedelai. Di Indonesia khususnya di Surakarta 

banyak orang memanfaatkan buah pisang raja (Musa textillia) akan tetapi 

membuang kulit buahnya, sehingga menimbulkan limbah baru. Kulit pisang raja 

masih memberikan aroma dan rasa pisang serta masih memiliki kandungan zat 

gizi. Kulit pisang raja juga mengandung lignin sebesar 32,24%. Lignin merupakan 

senyawa aromatik  yang  terdiri dari  unit  fenilpropana,  memiliki  gugus metoksil 

dan inti phenol yang saling berikatan dengan ikatan eter atau ikatan karbon dan 

mempunyai berat molekul tinggi. Pembuatan krim kulit buah pisang raja dan 

Soyghurt kulit buah pisang raja. Kulit buah pisang raja yang telah dibersihkan dan 

dicuci dengan air bersih kemudian direbus selama kurang lebih 10 menit dengan 

tujuan mengurangi getah pada kulit buah pisang. Berdasakan hasil penelitian dan 

pembahasan dapat disimpulkan bahwa soyghurt yang dibuat  dengan penambahan 

krim kulit buah pisang raja dan 5%  susu  skim menghasilkan tekstur yang halus 

dan kental. Kadar  protein pada  suhu  fermentasi 37°C makin lama diperam 

signifikan makin tinggi, dan paling tinggi dihasilkan pada lama waktu 22 jam, 

yaitu sebesar 4,06 ± 0,02 %. Kadar lemak padafermentasi selama 20 jam ada 

kecenderungan berkurang dengan meningkatnya suhu fermentasi. Kadar lemak 



56 
 

paling  tinggi  dihasilkan  pada  suhu  28°C yaitu sebesar 0,35 ± 0,02 %. Kadar 

keasaman berdasarkan total asam laktat pada soyghurt kulit buah pisang raja. Pada 

fermentasi selama 20 jam paling tinggi kadarnya pada suhu 28°C, yaitu sebesar 

1,23 ± 0,01 %, sedangkan fermentasi pada suhu 37°C paling tinggi kadarnya yang 

difermentasi dengan lama waktu 22 jam yaitu sebesar 0,62 ± 0,01 %.
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2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis 

2.3.1 Kerangka Konseptual 

85°C 

Home Industri Sale Pisang Raja Bulu 

Limbah Kulit Pisang Raja Bulu 

Manfaat Kulit Pisang : 

 Makanan ternak 

 Sumber antioksidan bahan pangan  

 Tepung kulit pisang  

 Bahan baku pembuatan minuman anggur, jelly, cuka, abon.  

Suhu Pengeringan 

Kontrol 70°C 80°C 

Terpenoid Tanin 

Sebagai salah satu kelompok senyawa 

fenolik yang memiliki sifat antioksidatif 

serta berperan dalam  mencegah kerusakan 

sel dan komponen selularnya oleh radikal 

bebas reaktif (Redha, 2010) 

Adalah senyawa yang 

berguna membantu proses 

sintesis korgani dan 

pemulihan sel-sel pada tubuh 

(Astrid, 2016). 

Adalah senyawa polifenol dari 

kelompok flavonoid sebagai 

antioksidan kuat, antiperadangan dan 

antikanker serta pengencang kulit 

(Yulianti, 2009) 

Flavonoid 

Antioksidan : 

 Mempertahankan produk pangan 

 Mencegah penyakit kanker & tumor 

 Mencegah terjadinya proses oksidasi 

yang dapat menyebabkan kerusakan pangan  

Poster Kelas X ‘Perubahan 

Lingkungan/Iklim dan Daur Ulang 

Limbah’ 

Saponin 

Adalah senyawa yang 

berfungsi sebagai agen 

antimikroba terhadap 

bakteri,virus, jamur dan ragi 

(Yulianti, 2009)  

Gambar 2.3 Kerangka Konsep Minuman Herbal 

Kulit Pisang Raja Bulu (Musa paradisiaca L. var 

sapientum). 
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2.3.2 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan studi pustaka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

a. Ada pengaruh berbagai suhu pengeringan terhadap aktivitas antioksidan

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

b. Pada perlakuan P3 (suhu pengeringan 85°C) berpengaruh paling optimal

terhadap aktivitas antioksidan minuman herbal kulit pisang raja bulu (Musa

paradisiaca L. var sapientum).

c. Pada perlakuan P3 (suhu pengeringan 85°C) paling banyak diterima oleh

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

sapientum)

d. 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 untuk SMK kelas XII Materi Pengolahan

KD 4.7 Mencipta kara pengolahan dari bahan nabati dan hewani menjadi

produk kesehatan yang berkembang di wilayah setempat dan lainnya sesuai

teknik dan prosedur.
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