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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pisang Kepok 

Berdasarkan klasifikasi taksonomi pisang kepok termasuk ke dalam family 

Musaceae yang berasal dari India Selatan. Kedudukan taksonomi, tanaman pisang 

kepok adalah sebagai berikut (Supriyadi dan Suyanti, 2008):  

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Liliopsida 

Ordo  : Zingiberales 

Famili  : Musaceae 

Genus  : Musa 

Spesies : Musa paradisiaca formatypica 

Pisang kepok (Musa paradisiaca formatypica) merupakan jenis pisang 

olahan yang paling sering diolah, sangat cocok diolah menjadi keripik, buah dalam 

sirup, aneka olahan tradisional, serta tepung. Pisang dapat digunakan sebagai 

alternatif pangan pokok karena mengandung karbohidrat yang tinggi. Pisang kepok 

memiliki kulit yang sangat tebal dengan warna kuning kehijauan dan kadang 

bernoda cokelat, serta daging buahnya manis. Pisang kepok tumbuh pada suhu 

optimum untuk pertumbuhannya sekitar 27°C dan suhu maksimum 38°C. Bentuk 

buah pisang kepok agak gepeng dan bersegi. Ukuran buahnya kecil, panjangnya 10-

12 cm dan beratnya 80-120 gram. Pisang kepok memiliki warna daging buah putih 

dan kuning (Prabawati dkk., 2008). 

Pisang kepok termasuk pisang berkulit tebal dengan kulit berwarna kuning 

apabila sudah matang. Satu tandan terdiri dari 10 -16 sisir dengan berat 14 – 22 kg. 
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Setiap sisir terdapat ± 20 buah (Jumirah dkk., 2011). Perubahan kimia yang sangat 

menonjol pada saat proses pematangan buah pisang adalah perubahan pati menjadi 

gula. Kandungan pati pada buah pisang masih muda lebih dominan. Saat buah 

pisang sudah matang, sebagian besar kandungan pati akan berubah menjadi 

sukrosa, glukosa, dan fruktosa, serta sejumlah kecil maltosa. Kadar pati serentak 

turun dari 20% pada daging buah hijau menjadi 1-2% pada daging buah matang 

(Setiawan, 2012). Asam organik dalam pisang mentah adalah asam oksalat, tetapi 

setelah tua dan matang asam organik yang utama adalah asam malat. Perubahan 

tersebut mengakibatkan pH menurun dari 5,4 (mentah) menjadi 4,5 ketika pisang 

menjadi matang. Kandungan nilai gizi beberapa varietas pisang (per 100 gram) 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan Nilai Gizi Beberapa Varietas Pisang (per 100 gram) 

Zat Gizi Ambon Nangka Kepok 

Energi (Kal) 92 121 115 

Protein (g) 1,0 1,0 1,2 

Lemak (g) 0,3 0,1 0,4 

Fosfor (mg) 42 37 43 

Besi (mg) 0,5 0,9 1,2 

Bagian yang dapat dimakan 70 72 62 

Sumber : Depkes RI (1990) 

Semua jenis buah pisang memiliki kandungan gizi yang berbeda-beda. 

Rata-rata dalam setiap 100 g daging buah pisang mengandung air sebanyak 70 g, 

protein 1,2 g, lemak 0,3 g, pati 2,7 g, dan serat 0,5 g. Buah pisang juga kaya akan 

potassium, sebanyak 400 mg/100 g. Potassium merupakan bahan makanan untuk 

diet karena mengandung nilai kolestrol, lemak dan garam yang rendah. Pisang kaya 

akan vitamin C, B6, vitamin A, thiamin, ribaflavin, dan niacin. Energi yang 

terkandung dalam setiap 100 g daging buah pisang sebesar 275 kJ – 465 kJ (Ashari, 

2006). 
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2.2 Fruit Leather 

Fruit leather adalah sejenis manisan kering berbentuk lembaran tipis yang 

mempunyai konsistensi dan cita rasa khas suatu jenis buah serta dapat dijadikan 

sebagai bentuk olahan komersial dalam skala industri dengan cara yang sangat 

mudah, yaitu menghancurkan buah menjadi puree dan mengeringkannya (Raab dan 

Oehler, 2000). Umumnya buah-buahan yang digunakan dalam pembuatan fruit 

leather yaitu buah-buahan tropis, yang dibuburkan, memiliki tekstur yang plastis, 

dan rasanya manis tetapi masih memiliki cita rasa khas buah yang digunakan 

(Safitri, 2012). 

Masalah yang sering timbul pada fruit leather adalah plastisitasnya yang 

kurang baik, untuk menghasilkan fruit leather dengan kriteria tersebut maka 

diperlukan bahan pengikat yang diharapkan dapat memperbaiki plastisitas dari fruit 

leather tersebut. Upaya pemecahan masalah tersebut adalah dengan penambahan 

hidrokoloid dan gula untuk memperbaiki keplastisitasan (Septiana, 2011). 

Hidrokoloid adalah koloid larut dalam air, yang mampu mengentalkan larutan atau 

mampu membentuk gel dari larutan tersebut (Dwijana, 2011). 

Fruit leather mempunyai keuntungan tertentu yaitu masa simpan yang cukup 

lama, mudah diproduksi, dan nutrisi yang terkandung didalamnya tidak banyak 

berubah (Kwartiningsih, 2005). Menurut Fauziyah dkk. (2015), pengolahan buah 

menjadi fruit leather dapat meningkatkan umur simpan, meningkatkan 

penganekaragaman pengolahan pangan serta meningkatkan nilai jual buah.  

2.3 Faktor Penentu Kualitas Fruit Leather 

Fruit leather yang baik mempunyai kandungan air 10 - 20 %, nilai Aw kurang 

dari 0,7, tekstur plastis, kenampakan seperti kulit, terlihat mengkilat, dapat 
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dikonsumsi secara langsung serta mempunyai warna dan aroma yang khas suatu 

jenis buah sebagai bahan baku. Memiliki ketebalan 2-3 mm, transparan, teksturnya 

kompak, serta memiliki plastisitas yang baik sehingga dapat digulung dan tidak 

mudah patah (Nurlaely, 2002).   

Rahmanto dkk. (2014) menambahkan bahwa kadar air berkisar antara 10 – 

15 %, fruit leather mempunyai konsistensi dan rasa khas sesuai dengan jenis buah-

buahan yang digunakan. Sampai saat ini belum ada syarat mutu yang dikeluarkan 

oleh SNI untuk produk fruit leather, maka dari itu syarat mutu yang digunakan 

mengacu pada syarat mutu manisan karena sifat fruit leather hampir mirip dengan 

manisan. Syarat mtu manisan dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Spesifikasi Persyaratan Mutu Manisan  

Jenis Uji Satuan Persyaratan 

Keadaan   

Bau - Khas 

Rasa - Khas 

Warna - Normal 

Benda-Benda Asing - Tidak Boleh 

Air (b/b) % Maks. 44 

Gula (dihitung sebagai sukrosa) (b/b) % Min. 25 

Bahan Tambahan Makanan   

Pemanis Buatan - Tidak Boleh 

Pengawet - Sesuai SNI 01-0222-1995 

Pewarna Tambahan - Sesuai SNI 01-0222-1995 

Cemaran Logam   

Timbal (Pb) mg/kg Maks. 1,0 

Tembaga (Cu) mg/kg Maks. 10,0  

Seng (Zn) mg/kg Maks. 40,0 

Raksa (Hg) mg/kg Maks. 0,05 

Arsen (As)  Maks. 0,5 

Cemaran Mikroba   

Angka Lempeng Total Koloni/g Maks. 1,0 x 102 

Coliform APM/g Maks. 20 

E. Coli APM/g <3 

Kapang Koloni/g Maks. 5 

Sumber : SNI 01-4443-1998 
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2.4 Agar-Agar 

Agar atau agar-agar adalah campuran kompleks sejumlah polisakarida yang 

diperoleh dari alga merah, umumnya jenis Gracilaria. Agar-agar disebut sebagai 

gelosa atau gelosa sulfat, dengan rumus molekul (C6H10O5) atau (C6H10O5)nH2SO4. 

Selain polisakarida sebagai kandungan kimia utama, agar-agar juga mengandung 

kalsium dan mineral lain. Seperti dengan alga laut lainnya, kandungan karbohidrat 

agar-agar tidak memiliki nilai gizi karena jenis karbohidrat ini merupakan senyawa 

yang sukar dicerna (Angka dan Suhartono, 2000). Standar mutu agar-agar menurut 

SNI dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Persyaratan Mutu dan Keamanan Agar-Agar Tepung 

Parameter Uji Satuan Persyaratan 

a. Organoleptik - Min. 7 (Skor 1-9)** 

b. Kimia 

- Kadar Air 

- Kadar abu* 

- Abu tak larut asam* 

- Pati* 

- Gelatin dan protein* 

 

% 

% 

% 

- 

- 

 

Maks. 22 

Mkas. 6,5 

Maks. 0,5 

Negatif 

Negatif 

c. Cemaran mikroba 

- ALT 

- Escherichia coli 

- Salmonella 

- Kapang dan khamir 

 

koloni/g 

APM/g 

per 25 g 

koloni/g 

 

Maks. 5000 

<3 

Negatif 

Maks. 300 

d. Cemaran logam* 

- Arsen (As) 

- Kadmium (Cd) 

- Merkuri (Hg) 

- Timbal (Pb) 

- Timah 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

maks. 3 

maks. 1 

maks. 1 

maks. 3 

maks. 40 

e. Fisika* 

- Absorpsi air 

- Benda asing tak larut  

- Kehalusan (lolos saringan 60 

mesh) 

 

- 

% 

% 

 

min. 5 kali 

maks. 1 

 

min. 80 

CATATAN : *Bila diperlukan 

                    **Untuk setiap parameter 

Sumber : SNI (2015)  
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Menurut Satria dan Adha (2008) agarophyte yang paling penting adalah jenis 

Gelidium sp., Gracilaria sp., Pterocladia sp., Acanthopeltis japonica dan Ahnfeltis 

plicata. Agar-agar merupakan kompleks polisakarida linier yang mempunyai berat 

molekul 120.000, tersusun dari beberapa jenis polisakarida, antara lain: 3,6-anhidro 

L galaktosa, D-galaktopiranosa, dan sejumlah kecil metil D-galaktosa. Alga laut 

makro kelompok agarophyte molekul agar-agar terdiri dari rantai linier galaktan. 

Galaktan adalah polimer dari galaktosa. Dalam menyusun senyawa agar-agar, 

galaktan dapat berupa rantai linier yang netral maupun sudah berasosiasi dengan 

metil atau asam sulfat. Galaktan yang sebagian monomer galaktosanya membentuk 

ester dengan metil disebut agarosa sedangkan galaktan yang tersesterkan dengan 

asam sulfat disebut agaropektin.  

Satari (2001) menyatakan bahwa agar merupakan polisakarida yang disusun 

dari dua fraksi utama yaitu agarosa dan agaropektin. Agaropektin mengandung 

muatan sulfat. Rasio antara agarosa dan agaropektin dalam agar berkisar antara 50-

90%. Agarosa umumnya bebas sulfat dan terdiri dari β-1,3-Dgalaktosa dan α,1-4,3-

6-anhidrogalaktosa. Agaropektin kompleks merupakan campuran beberapa 

polisakarida mengandung 3-10% sulfat. Jumlah asam glukoronat tergantung 

spesies penghasilnya. Seringkali di dalam agaropektin terdapat rangkaian agarosa 

dan 3,6-anhidro-L-galaktosa digantikan oleh L-galaktosa sulfat. 

Agar di Indonesia dikenal dalam bentuk lembaran, batangan maupun tepung. 

Pada mulanya agar hanya digunakan sebagai bahan makanan dan obat-obatan. 

Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, penggunaan agar semakin luas. Di 

industri pangan, agar banyak dijumpai dalam berbagai bentuk, baik sebagai produk 

utama maupun produk tambahan bagi makanan lain (food additive) (Yunizal 2002). 
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Agar-agar apabila dilarutkan dalam air panas dan didinginkan bersifat seperti 

gelatin, yaitu padatan lunak dengan banyak pori-pori di dalamnya sehingga 

bertekstur kenyal. Sifat ini menarik secara indrawi sehingga banyak olahan 

makanan melibatkan agar-agar, diantaranya yaitu pengental sup, puding (jelly), 

campuran es krim, anmitsu (di Jepang). Agar-agar dikenal luas di daerah Asia 

Tropika sebagai makanan sehat karena mengandung serat (fiber) lunak yang tinggi 

dan kalori yang rendah. Kandungan serat lunak yang tinggi membantu melancarkan 

pembuangan sisa-sisa makanan di usus (laksatif). Selain digunakan sebagai 

makanan, agar-agar juga digunakan secara luas di laboratorium sebagai pemadat 

kemikalia dalam percobaan, media tumbuh untuk kultur jaringan tumbuhan dan 

biakan mikroba, dan juga sebagai fase diam dalam elektroforesis gel. Di 

laboratorium, agar-agar (biasanya dikemas dalam bentuk bubuk) dikenal sebagai 

agar atau agarosa saja (Adelphi, 1991). 

2.5 Gula 

Gula merupakan bahan makanan dengan rasa manis dan dapat digunakan 

untuk pengawet makanan. Gula diperoleh dari tebu, air bunga kelapa, palem dan 

aren. Bentuk produk olahan yang menggunakan gula antara lain sari buah, jam, 

jelly, dan manisan buah. Gula dengan konsentrasi tinggi (±70%) dapat menghambat 

pertumbuhan mikroba perusak makanan (Estiasih dan Ahmadi, 2009). Gula 

berperan dalam pengawetan dan pembuatan aneka ragam produk makanan. Hal ini 

disebabkan gula mempunyai daya larut yang tinggi, mengikat air yang ada sehingga 

tidak tersedia untuk pertumbuhan mikroorganisme (Buckle dkk., 2009).  

Secara komersial gula pasir yang 99% terdiri atas sukrosa dibuat dari gula 

tebu dan gula bit melalui proses kristalisasi. Bila dicernakan atau dihidrolisis, 
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sukrosa pecah menjadi satu unit glukosa dan satu unit fruktosa (Almatsier, 2011). 

Sukrosa adalah senyawa yang mudah larut dalam air, faktor yang mempengaruhi 

daya larutnya antara lain yaitu suhu, zat lain yang terlarut, serta sifat zat tersebut. 

Semakin tinggi suhu dalam air, maka semakin tinggi pula sukrosa tersebut. 

Kelarutan sukrosa dalam nira tebu tidak hanya dipengaruhi oleh suhu, namun 

dipengaruhi pula oleh kemurnian dan sifat bahan bukan sukrosa (Paryanto dkk., 

1999). 

Penambahan gula pada fruit leather selain untuk pemanis juga untuk 

pembentuk tekstur. Ketika terdapat pektin di dalam sebuah campuran air, gula akan 

mempengaruhi keseimbangan pektin dan air karena gula berfungsi sebagai 

dehydrating agent yang mengurangi air di permukaaan pektin (Gardjito dkk., 

2005). Gula akan menurunkan kekentalan. Hal ini disebabkan gula akan 

memerangkap air. Jika air dalam bahan pangan terperangkap maka air yang tersedia 

untuk pertumbuhan mikroba atau Aw menjadi rendah, hal ini yang menjadikan 

produk awet (Shin dkk., 2002). 

Karamelisasi terjadi apabila suatu larutan sukrosa diuapkan, maka 

konsentrasinya akan meningkat , demikian juga titik didihnya. Reaksi karamelisasi 

adalah proses pencoklatan yang terjadi apabila  gula dipanaskan secara terus 

menerus hingga suhu melampaui titik leburnya. Titik lebur sukrosa adalah 160°C  

(Winarno, 2008). 

2.6 Asam Sitrat 

Asam sitrat merupakan asam organik berbentuk butiran dan berwarna putih. 

Peran utama asam dalam pengolahan pangan adalah memberikan rasa asam. Selain 

itu, berfungsi sebagai pengawet makanan dan minuman (Safitri, 2012). Winarno 
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(2008) menambahkan bahwa asam sitrat merupakan bahan pengawet yang baik dan 

alami, selain digunakan sebagai penambah rasa asam pada makanan dan minuman 

ringan. Asam sitrat juga dapat memberikan kekuatan gel yang tinggi, dapat 

menghambat pencoklatan enzimatis (karena adanya penurunan pH), menurunkan 

aftertaste yang tidak diinginkan, dan mempertahankan kemanisan serta mampu 

menghambat germinasi spora. 

Asam yang ditambahkan pada pembuatan leather adalah asam organik seperti 

asam sitrat. Penambahan asam bertujuan untuk menurunkan pH leather dan 

menghindari pengkristalan gula serta penjernihan gel (Puspasari dkk., 2005). 

Penambahan asam sitrat pada produk fruit leather jumlahnya dapat beragam 

tergantung bahan baku yang digunakan berkisar 0,1%-0,3% (Sidi dkk., 2014). 

Asam sitrat juga berfungsi sebagai katalisator hidrolisa sukrosa ke 11 bentuk gula 

invert selama penyimpanan serta sebagai penjernih gel yang dihasilkan. 

Pembentukan tekstur fruit leather tergantung dari derajat keasaman campuran 

bahan yaitu pada nilai pH tertentu yang diperlukan (Kwartiningsih dan Mulyati, 

2005). 




