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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pisang merupakan buah yang tumbuh berkelompok. Tanaman dari famili 

Musaceae ini hidup di daerah tropis dengan jenis yang berbeda-beda, pisang 

ambon, pisang sereh, pisang raja, pisang tanduk, pisang sunripe, dan pisang kepok 

merupakan contoh dari famili Musaceae. Gizi yang terdapat dalam setiap 100 g 

buah pisang matang adalah sebagai berikut : kalori 99 kal ; protein 1,2 g ; lemak 

0,2 g. Pisang adalah buah yang sangat bergizi yang merupakan sumber vitamin, 

mineral dan juga karbohidrat (Prihatman, 2000). Pisang juga mengandung 25,8 

mg ; serat 0,7 g ; kalsium 8 mg ; fosfor 28 mg ; besi 0,5 mg ; vitamin A 44 RE ; 

vitamin B 0,08 mg ; vitamin C 3 mg ; dan air 72 g (Cahyono, 2009).  

Pisang dalam beberapa penelitian bisa di jadikan pangan fungsional 

sehingga manfaat pisang cukup besar dan sangat di sayangkan jika tidak di 

manfaatkan setidaknya di olah menjadi sebuah produk. Produk olahan pisang 

yang beredar pada masyarakat pada umumnya seperti keripik pisang, sale pisang, 

pisang goreng, pisang rebus dan sirup. Khusus produk sirup pisang di pasaran, 

penulis menemukan fakta bahwa ada beberapa merek sirup pisang yang ternyata 

tidak benar-benar menggunakan pisang dalam pembuatan sirupnya melainkan 

hanya menggunakan perisa dari pisang. Meskipun pemakaian perisa dijinkan dari 

BPOM sesuai standar, akan tetapi mengingat fakta bahwa produksi pisang di 

Indonesia banyak maka pemanfaatan pisang di Indonesia tidak akan maksimal. 

Sehingga dalam hal ini peneliti mencoba untuk meneliti sirup yang di buat 

menggunakan buah pisang asli terutama pisang Ambon.  
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Pisang Ambon sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Pisang 

Ambon mudah ditemui di pedagang buah, rumah makan seperti warteg bahkan 

tumbuh liar di beberapa lingkungan dan dengan harga yang sangat terjangkau bagi 

masyarakat. Pisang Ambon juga memiliki ukuran yang besar serta memiliki 

aroma dan rasa yang kuat jika telah matang sehingga sangat cocok untuk di buat 

sirup pisang. Akan tetapi ada permasalahan dalam pembuatan sirup pisang terkait 

mutu sirup. Demi menjaga mutu sirup agar tidak terjadi pengendapan dari sari 

pisang dan penurunan mutu biasanya menggunakan bahan stabilizer sebagai 

penstabil (pengental) produk sirup. Bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai 

penstabil yaitu gum arab, karagenan, natrium alginat, agar, CMC, pektin 

(Handayani, 2011). Akan tetapi jenis bahan penstabil yang berbeda-beda bisa 

mempengaruhi kualitas pada sirup dengan berbeda pula. 

Penelitian mengenai pembuatan sirup pisang dengan menggunakan jenis 

dan konsentrasi penstabil yang berbeda pada pembuatan sirup pisang ambon 

hingga saat ini sejauh pengetahuan masih jarang ada. Sehingga dalam hal ini saya 

mengangkat penelitian ini dengan judul “Kajian Jenis Penstabil Dan 

Konsentrasi Penstabil Terhadap Sifat Fisiko-Kimia Dan Organoleptik Sirup 

Pisang Pisang Ambon (Musa acuminata Colla)”. 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari Penelitian ini antara lain : 

1. Mengetahui pengaruh jenis penstabil terhadap sifat fisiko-kimia dan 

organoleptik sirup pisang Ambon. 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi penstabil terhadap sifat fisiko-kimia dan 

organoleptik sirup pisang Ambon. 
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1.3 Hipotesis 

Hipotesa dari Penelitian  ini antara lain : 

1. Diduga adanya pengaruh jenis penstabil terhadap sifat fisiko-kimia dan

organoleptik sirup pisang Ambon.

2. Diduga adanya pengaruh konsentrasi penstabil terhadap sifat fisiko-kimia dan

organoleptik sirup pisang Ambon.




