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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu penghasil tanaman pisang. Pisang 

merupakan salah satu tanaman holtikultural yang banyak dikembangkan. Buah 

pisang banyak dikonsumsi dalam bentuk segar, permasalahan yang tejadi dalam 

konsumsi pisang dalam bentuk segar adalah mudah rusak dan cepat mengalami 

perubahan mutu setelah panen, karena memiliki kandungan air yang tinggi (Putri 

et al., 2015). Menurut (Indradewi, 2016) untuk mengatasi hal tersebut masyarakat 

secara tradisional mengawetkan pisang dengan mengolahnya melalui cara dengan 

pengeringan menjadi sale pisang.  

Sale pisang merupakan makanan alternatif untuk menghindari 

pembusukan buah pisang yang diolah dengan cara pengeringan (Indradewi, 2016). 

Sale pisang memiliki rasa dan aroma yang khas (Putri et al., 2015). Kekenyalan, 

ketahanan simpan, dan warna yang menarik merupakan indikator yang 

menentukan mutu sale (Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2019). Sale 

pisang yang warnanya kuning kecoklatan, mengkilat, manis rasanya (Marwati, 

Yuliani, Andriyani, & Mentari, 2017) beraroma sedap, serta tidak berjamur 

merupakan produk yang paling digemari. Di samping itu, sale termasuk makanan 

alternatif yang banyak diproduksi dan memiliki kandungan gizi. 

Sale memiliki kandungan gizi seperti, pati, gula, vitamin A dan C, kalium, 

kalsium, natrium dan magnesium (Ashokkumar, Sivakumar, Elayabalan, Shobana, 

& Pandiyan, 2018). Menurut (Marwati et al., 2017) warna yang disukai yaitu 

berwarna coklat, rasa manis, beraroma pisang dengan tekstur yang agak keras. 

Bila pengolahannya baik daya simpannya dapat bertahanlebih lama. Sedangkan 

secara tradisional pengolahannya dengan cara dijemur kadang-kadang sebelum 

dijemur, diasapkan terlebih dahulu dengan kayu bakar, namun pengasapan ini 

membuat mutu sale pisang menjadi kurang baik sehingga jarang dilakukan. 

Pengolahan sale pisang merupakan alternatif yang bertujuan untuk 

menanggulangi kelebihan produksi, mempertahankan kualitas bahkan dapat 

meningkatkan nilai tambah komoditas pisang. Menurut Peraturan Kepala Badan 



2 

 

 
 

POM Nomor 21 tahun 2016 tentang Kategori Pangan, Sale pisang merupakan 

produk buah semi basah yang diperoleh dari buah pisang segar dengan cara 

pengeringan dan atau pengasapan dan dikemas secara kedap (hermetis) (Badan 

Pengawasan Obat dan Makanan, 2019). Pengeringan dalam pembuatan sale 

pisang dilakukan dengan 2 cara yaitu pengeringan alami dan buatan. Proses 

pengeringan alami biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama karena suhu 

dan energinya tergantung pada sinar matahari. Selain itu, pengaruh cuaca, musim, 

serta pergantian siang dan malam membuat proses ini semakin terbatas (Suryani, 

Zaini, & Yasa, 2016). 

Pengolahan sale pisang dapat dilakukan dengan perendaman dalam air 

kapur [Ca(OH)₂]. Menurut (Yunus, Syam, & Jamaluddin, 2017) perendaman 

dalam larutan kapur bertujuan untuk memperkuat jaringan buah (memperkeras) 

akibat dari reaksi antara kalsium dengan pektin. Penggunaan air kapur juga dapat 

mencegah mikrobia yang tumbuh pada buah (Asiah & Handayani, 2018). Selain 

itu, Ca(OH)₂ juga dapat mencegah proses pencoklatan non enzimatis yang 

disebabkan oleh ion Ca terhadap asam amino. Reaksi pencoklatan non enzimatis 

umumnya terjadi bila kita memasukkan atau mengeringkan bahan makanan 

(Mandei & Nuryadi, 2018). Penambahan air kapur dalam pembuatan sale pisang 

dapat mempengaruhi mutu dari segi warna, rasa, aroma dan tekstur serta 

ketahanan simpannya, akan tetapi sifat tersebut banyak dipengaruhi oleh cara 

pengolahan dan jenis pisang yang digunakan.  

Penelitian (Kawiji, Utami, & Himawan, 2011) menggunakan ekstrak jahe 

sebagai variable terikat dengan konsentrasi air kapur yang digunakan 0,3 % 

dengan lama perendaman 2 jam, 4 jam, 6 jam. Hasil penelitian dengan konsentrasi 

0,3 % dan lama perendaman 4 jam dimana panelis menyukai dari segi rasa, warna, 

aroma dan tekstur, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu 

menggunakan air kapur dengan penambahan konsentrasi yang lebih bervariatif. 

Peneliti ingin mengetahui apakah variable yang berbeda dengan konsnetrasi yang 

berbeda akan menghasilkan sale pisang yang berbeda. 

 Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar pada siswa 

yang dapat memberikan informasi baru. Prastowo (2018) menyatakan dengan 

adanya sumber belajar manfaat yang akan diperoleh oleh siswa diantaranya adalah 
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(1) dapat memfasilitasi siswa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan (2) 

dapat menunjang pembelajaran secara mandiri terhadap siswa. Hasil dari 

penelitian ini nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

biologi bagi siswa yang mampu memberikan informasi baru sesuai dengan fakta-

fakta yang ada dan menerapkannya di lingkungan sekitar. Berdasarkan uraian 

diatas perlu dilakukan penelitian tentang uji perbandingan kualitas sale pisang raja 

(Musa sapientum L.) dan sale pisang kepok (Musa balbisiana L.) dengan 

perbedaan konsentrasi dan lama perendaman air kapur [Ca(OH)₂] yang digunakan 

sebagai sumber belajar biologi.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka 

perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Adakah perbedaan berbagai konsentrasi air kapur [Ca(OH)₂]  terhadap 

kualitas sale pisang raja dan sale pisang kepok ?  

2. Adakah perbedaan berbagai lama perendaman dalam air kapur [Ca(OH)₂]  

terhadap kualitas kualitas sale pisang raja dan sale pisang kepok ?  

3. Berapakah konsentrasi air kapur [Ca(OH)₂]  dan lama perendaman yang 

menghasilkan kualitas terbaik pada sale pisang raja dan sale pisang kepok? 

4. Bagaimana penerapan hasil penelitian tentang kualitas sale pisang raja dan 

sale pisang kepok dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui perbedaan konsentrasi air kapur [Ca(OH)₂] terhadap kualitas sale 

pisang raja dan pisang kepok. 

2. Mengetahui perbedaan lama perendaman dalam air kapur [Ca(OH)₂] terhadap 

kualitas sale pisang raja dan pisang kepok. 

3. Mengetahui perbedaan lama perendaman dalam air kapur [Ca(OH)₂] yang 

berpengaruh baik terhadap kualitas sale pisang. 

4. Untuk mengetahui penerapan hasil penelitian tentang kualitas sale pisang raja 

dan sale pisang kepok dapat dimanfaatkan sebagai sumber biologi. 
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1.4 Manfaat 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai sumber informasi dalam 

mengoptimalkan proses pengolahan pisang kepok menjadi sale pisang terhadap 

kualitas, warna, rasa, dan tekstur yang dihasilkan. 

1. Manfaat bagi masyarakat 

Mendapatkan kombinasi yang tepat antara konsentrasi dan lama perendaman 

dalam air kapur [Ca(OH)₂] sehingga diperoleh sale pisang yang berkualitas 

baik. 

2. Manfaat bagi peneliti 

Dapat menginformasikan bahwa perendaman dalam air kapur [Ca(OH)₂] 

dapat menghasilkan kualitas sale pisang yang baik dan sebagai referensi 

untuk penelitian selanjutnya. 

3. Manfaat bagi dunia pendidikan 

Dapat dijadikan sebagai sumber belajar tentang  perendaman sale pisang 

dengan penambahan air kapur [Ca(OH)₂]. 

1.5 Batasan Penelitian 

1. Varietas pisang yang digunakan dalam penelitian ini adalah pisang raja (Musa 

sapientum L.) dan pisang kepok (Musa balbisiana L.). 

2.  uhu pengeringan dalam penelitian ini adalah      C selama    jam                                                                  

3. Kapur yang digunakan adalah kapur tohor dengan air sebagai pelarut. 

4. Konsentrasi kapur air kapur yang digunakan adalah 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4%. 

5. Waktu yang digunakan dalam perendaman air kapur adalah 3 jam, 4 jam, 5 

jam, 6 jam, dan 7 jam. 

6. Analisis kualitas sale pisang yang digunakan yang mempunyai ciri-ciri pisang 

yang sudah matang, warna kulit kuning, dan tekstur daging buah yang sudah 

empuk. 

7. Kualitas sale yang diteliti adalah rasa, tekstur, aroma dan warna. 

1.6 Definisi Istilah 

1. Sale merupakan makanan hasil olahan dari buah pisang matang yang disisir 

tipis kemudian diawetkan dengan cara pengeringan (Suyanti, 2008). 
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2. Pisang raja jenis pisang yang memiliki rasa yang sangat manis dan aroma 

yang harum dibandingkan buah pisang lainnya dan memiliki ukuran yang 

sedang yaitu tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil. 

3. Pisang kepok berbentuk agak gepeng, bersegi dan kulit buahnya sangat tebal 

dengan warna kuning kehijauan dan kadang bernoda coklat. 

4. Air kapur [Ca(OH)₂] merupakan basa yang banyak digunakan dalam industri. 

Ca(OH)₂ adalah penyusun batu kapur juga merupakan bahan baku penting 

dalam industri-industri rumah sebab mudah terurai oleh pemanasan.   

5. Vitamin C merupakan antioksidan potensial yang mampu menangkap radikal 

bebas dalam tubuh serta mencegah hiperpigmentasi (Widyatmoko, 2016). 

6. Kadar air adalah kandungan air dalam bahan makanan yang mempengaruhi 

daya tahan bahan makanan terhadap serangan mikroba (Amanto, 2015). 

 


