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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Pisang Raja (Musa sapientum L.) 

Klasifikasi tanaman pisang raja menurut (Backer dan Van den Brick, 

1968) adalah sebagai berikut : 

 Kerajaan  : Plantae 

 Divisi  : Spermatophyta 

 Kelas  : Monocotyledoneae 

 Ordo  : Zingiberales 

 Family   : Musaceace 

 Genus  : Musa 

 Spesies : Musa sapientum L. 

 
Gambar 2.1 Buah Pisang raja 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

Pisang raja adalah 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. Pisang raja memiliki getah 

yang lebih sedikit dan memiliki tekstur lebih lembut ketika dimakan. Pisang raja 

yang belum matang biasanya berwarna hijau dan akan berubah menjadi warna 

kuning ketika matang. Pisang raja ini dapat langsung dimakan tanpa harus 

digoreng, direbus ataupun dikukus. Namun, banyak orang langsung 

menyantapnya karena rasanya lebih manis. Mengolah pisang raja dapat dengan 

http://www.kerjanya.net/faq/18386-pisang.html
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menjadikannya keripik pisang atau dijadikan pisang sale. Biasanya pisang yang 

digunakan adalah pisang yang belum matang. Pisang raja memiliki bentuk buah 

melengkung dengan bagian pangkal yang bulat, daging buah yang berwarna 

kuning kemerahan, beraroma harum dan rasanya yang manis (Ermawati, 2016). 

Pisang raja mudah ditemukan, memiliki harga yang relatif murah, serta 

merupakan pisang yang langsung bisa dimakan. 

2.2 Tinjauan Tentang Pisang Kepok (Musa balbisiana L.) 

Berdasarkan taksonominya tanaman pisang kapok dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut ( Backer dan Van den Brick, 1968): 

Kingdom   : Plantae  

Divisi   : Magnoliophyta  

Kelas   : Liliopsida  

Ordo  : Zingiberales  

Famili   : Musaceae  

Genus   : Musa  

Spesies  : Musa balbisiana L. 

 

Gambar 2.2 Buah Pisang Kepok  

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

Pisang kepok merupakan salah satu buah pisang yang enak dimakan 

setelah diolah terlebih dahulu. Pisang kepok memiliki buah yang sedikit pipih dan 

kulit yang tebal, jika sudah matang warna kulit buahnya akan menjadi kuning 

(Prabawati, 2008). Pisang kepok memiliki banyak jenis, namun yang lebih dikenal 

adalah pisang kepok putih dan pisang kepok kuning. Warna buahnya sesuai 
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dengan nama jenis pisangnya, yaitu putih dan kuning. Pisang kepok kuning 

memiliki rasa yang lebih enak, sehingga lebih disukai masyarakat (Nurmin, 2018). 

Pisang kepok banyak diolah oleh sebagian masyarakat untuk dijadikan bebagai 

macam olahan makanan seperti kripik, gorengan dan sebagainya. Kandungan gizi 

dalam pisang kepok yaitu protein, karbohidrat, serat dan mineral seperti kalium, 

magnesium, fosfor, besi, natrium dan kalsium. Selain itu juga pisang kepok 

mengandung vitamin A, vitamin B, dan vitamin . Pisang kepok  merupakan 

pisang yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. 

2.3 Kerusakan Bahan Makanan (food spoilage) Pada Buah-buahan 

a. Kerusakan Mekanis 

Kerusakan mekanis pada buah dapat terjadi akibat benturan selama panen, dan 

pengangkutan. Kebanyakan petani tidak menggunakan bantalan sehingga buah 

bersentuhan langsung terutama pada bagian bawah. Permukaan kulit dan 

jaringan buah menyebabkan buah  mudah rusak jika terkena goresan dan 

benturan. Benturan mekanis dapat mengakibatkan memar pada permukaan 

kulit dan jaringan pangan, memicu kerusakan lebih lanjut akibat tumbuhnya 

mikroorganisme. 

b. Kerusakan Fisiologi dan Biologis 

Kerusakan fisiologis diakibatkan karena reaksi peruraian selama proses 

metabolisme yang terjadi secara alami dalam bahan makanan. Pematangan 

buah dilanjutkan dengan kerusakan alamiah merupakan salah satu contoh dari 

kerusakan fisiologis. 

Kerusakan biologis biasanya disebabkan oleh aktivitas dari hewan, seperti 

tikus merusak bahan makanan selama penyimpanan.  

c. Kerusakan Kimiawi  

Kerusakan kimiawi adalah kerusakana yang disebabkan oleh reaksi kimia 

yang berlangsung didalam bahan makanan. Misaalnya, reaksi pencoklatan 

(Browning) pada beberapa jenis buah dan sayur, seperti pisang, kentang, dan 

apel. 

d. Kerusakan Mikrobiologis 

Kerusakan mikrobiologis adalah kerusakan makanan yang mengkontaminasi 

makanan. 
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Kerusakan jenis ini paling banyak ditemukan pada bahan makanan. Kerusakan 

jenis ini harus diwaspadai, karena ada kemungkinan bersama-sama dengan 

mikroorganisme perusak terdapat pula mikroorganisme penyebab penyakit dan 

keracunan. 

2.4 Upaya Peningkatan Kualitas Pisang Sebagai Bahan Pangan 

Tanaman pisang merupakan salah satu penghasil buah dengan luasan areal paling 

luas di Indonesia dibandingkan dengan tanaman buah lain. Tanaman pisang dapat 

ditemukan dihampir seluruh pelosok tanah air sehingga sangat potensial digunakan 

sebagai salah satu pilar peningkatan ketahanan pangan  (Krisno Budiyanto, 2010). Buah 

pisang memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia, akan tetapi buah 

pisang dengan jumlah yang melimpah pasca panen dan waktu pematangan pisang 

yang cepat dapat mengakibatkan banyaknya buah pisang tidak termanfaatkan 

secara maksimal (Valentine, Sutedja, & Marsono, 2015). Salah satu upaya 

peningkatan kualitas pisang yaitu dengan mengolahnya menjadi berbagai macam 

makanan alternatif misalnya dalam bentuk keripik, dodol, dan sale pisang (Kawiji 

et al., 2011). 

2.5 Kandungan Gizi Pisang 

Pisang yang telah lama dikenal masyarakat merupakan buah yang tidak 

mengenal musim. Kandungan gizi buah pisang dapat dikatakan lengkap yaitu 

karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Sifatnya mudah dicerna, 

karbohidratnya dapat berperan sebagai cadangan energi, mengefektifkan 

penyerapan kalsium serta kandungan kaliumnya dapat berfungsi untuk menjaga 

keseimbangan elektrolit dalam tubuh (Merawati, 2012). Buah pisang adalah bahan 

pangan yang bergizi, sumber karbohidrat, vitamin, dan mineral.  Komponen 

karbohidrat terbesar pada buah pisang adalah pati pada daging buahnya, dan akan 

diubah menjadi sukrosa, glukosa dan fruktosa pada saat pisang matang (Musita, 

2012). 

Pisang kaya akan mineral seperti kalium, magnesium, besi, fosfor,dan 

kalsium, mengandung vitamin A, B6 dan C serta mengandung serotoninyang aktif 

sebagai neurotransmitter untuk kecerdasan otak. Kandungan mineral yang unggul 

dalam buah pisang adalah kalium yakni berkisar 440 mg. Kalium bermanfaat 

untuk menjaga keseimbangan air dalam tubuh, kesehatan jantung, tekanan darah, 
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dan membantu pengiriman oksigen keotak, sehingga buah pisang sering 

digunakan sebagai makanan pemula yang diberikan pada bayi (Suyanti, 2008). 

Tabel 2.1 Kandungan gizi buah pisang /100 g 

Zat Gizi Kepok Raja 

Energi (Kal) 115 108 

Protein (g) 1,2 1,3 

Lemak (g) 0,4 0,3 

Karbohidrat (g) 26,8 28,2 

Kalsium (mg) 11 16 

Fosfor (mg) 43 38 

Besi (mg) 1,2 0,1 

Vitamin A (RE) 0 0 

Vitamin B (mg) 0,10 1,002 

Vitamin C (mg) 2,0 2 

Air (g) 70,7 69,3 

Bagian yang dapat 

dimakan (%) 

62 86 

Sumber : Depkes RI (1990). 

2.6 Sale Pisang  

Menurut (Suyanti, 2008) Sale pisang merupakan makanan hasil olahan 

dari buah pisang matang yang disisir tipis kemudian diawetkan dengan cara 

pengeringan hingga kadar air mencapai 15-20% sehingga sale pisang dapat tahan 

lebih lama. Pisang sale bisa langsung dimakan atau digoreng dengan tepung. Sale 

pisang merupakan produk olahan pisang yang dibuat dengan proses utama 

pengeringan dengan penjemuran atau pengovenan. Sale pisang merupakan produk 

yang berbeda dari produk olahan pisang lainnya. Hal yang membedakan terletak 

pada warna, rasa, bau, kekenyalan, dan ketahanan simpannya. Sale merupakan 

salah satu kreasi klasik dari pisang yang punya rasa enak. Beberapa daerah di 

Indonesia mempunyai produk sale pisang dengan bentuk pipih panjang dan pipih 

dan lebar.  

Sale pisang adalah jenis makanan yang dibuat dari buah pisang yang 

telah melewati matang konsumsi. Sale pisang merupakan sarana alternatif untuk 

menghindari pembususkan buah pisang, yang diolah dengan cara pengeringan 

(Indradewi, 2016). Menurut (Nurainy, 2017) berbagai jenis pisang dapat 

digunakan sebagai bahan baku sale pisang, seperti pisang ambon, pisang emas, 

pisang raja, pisang siam, pisang muli dan pisang susu. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi mutu sale pisang antar lain adalah jenis bahan baku yang 
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digunakan, proses pengolahan, tingkat kematangan buah dan cara 

pengemasannya. Mutu sale pisang sangat dipengaruhi oleh warna, rasa, aroma, 

dan daya simpannya.  

Sale pisang basah mempunyai rasa manis menggigit dan bertekstur renyah. 

Selain sale basah, ada pula sale pisang yang digoreng kering dengan balutan 

tepung. Rasanya manis dan bertekstur renyah. Kualitas pisang sale bisa terlihat 

dari warna, rasa, bau, kekenyalan dan daya simpannya. Pisang sale yang enak 

punya tekstur renyah serta sensasi sedikit asam. Ini berasal dari buah pisang yang 

masak. 

Secara tradisional, pembuatan sale pisang banyak dilakukan oleh 

pengrajin, tetapi sale pisang yang dihasilkan mutunya kurang baik, terutama pada 

warnanya yang berwarna coklat kehitaman sehingga penampilannya kurang 

menarik. Demikian pula pengemasannya juga masih sangat sederhana (Prabawati, 

2008). 

2.7 Diagram Proses Pembuatan Sale Pisang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Diagram proses pembuatan sale pisang 

Pisang 

Pemilihan 

Pencucian 

Pengupasan 

Perendaman dalam air 

kapur Ca(OH)₂ 

Pengeringan 

Pengemasan 

Sale Pisang 
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2.8 Larutan Air Kapur [Ca(OH)₂] 

Ca(OH)₂ atau larutan kapur merupakan basa yang banyak digunakan 

dalam industri. Ca(OH)₂ adalah penyusun batu kapur juga merupakan bahan baku 

penting dalam industri rumah sebab mudah terurai oleh pemanasan.   

Keuntungan penggunaan larutan kapur [Ca(OH)₂] dalam perendaman 

bahan pangan adalah kapur yang termasuk elektrolit kuat, akan mudah larut dalam 

air dan ion Ca akan mudah terabsorbsi dalam jaringan bahan. Selain itu, Ca(OH)₂ 

juga dapat mencegah proses pencoklatan non enzimatis yang disebabkan oleh ion 

Ca terhadap asam amino. Reaksi pencoklatan enzimatis umumnya terjadi bila kita 

memasukkan atau mengeringkan bahan makanan. Warna coklat akan timbul 

akibat terjadinya reaksi antara gula dengan protein atau asam amino. Sehingga 

penggunaan kapur dalam proses perendaman dapat membantu mempertahankan 

tekstur . 

2.9  Pengaruh Perendaman Terhadap Kualitas Sale Pisang Dalam Air Kapur 

[Ca(OH)₂] Terhadap Kualitas Sale Pisang 

Larutan kapur [Ca(OH)₂] sebagai agensia pengeras kapur juga berfungsi 

untuk memperkuat struktur jaringan buah, sehingga dapat mengurangi jumlah 

penyebaran mikroorganisme karena pengaruh kerusakan mekanis. 

Selain sebagai agensia pengeras atau pengawet, kapur juga dapat 

menaikkan pH suasana basa saat perendaman dpat membuat lingkungan yang 

kurang sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisme, sehingga mengurangi jumlah 

awal mikroorganisme yang tumbuh.  

Air kapur mempunyai sifat alkalis pH tinggi atau basa keadaan ini 

menyebabkan mikroorganisme tertentu tidak dapat tumbuh. Pengendalian pH 

yang mempengaruhi aktifitas enzim sangat diperlukan dalam teknologi pangan. 

Dalam industri pangan dimana penggunaan enzim mempunyai peranan sangat 

penting, pengaturan pH harus ditujukan untuk mendapatkan keaktifan enzim yang 

maksimum (Winarno, 1993).  
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2.10 Tinjauan tentang Vitamin C dan Kadar Air  

a.  Vitamin C 

Vitamin C telah dikenal sebagai antioksidan potensial yang mampu 

menangkap radikal bebas dalam tubuh serta mencegah hiperpigmentasi. Radikal 

bebas dalam tubuh sendiri dapat meningkat pada kondisi tubuh yang telah tua 

maupun karena paparan sinar matahari yang berlebihan (Widyatmoko, 2016). 

Vitamin merupakan senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh 

yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses metabolisme tubuh. Salah 

satu vitamin yang diperlukan oleh tubuh adalah vitamin C. Vitamin C berperan 

dalam pembentukan kolagen interseluler. Vitamin C atau asam askorbat adalah 

salah satu vitamin yang terbuat dari turunan heksosa yang larut dalam air dan 

mudah teroksidasi. Proses tersebut dipercepat oleh panas, sinar, alkali, enzim serta 

oleh katalis tembaga dan besi (Badriyah & Manggara, 2015). 

b. Kadar Air 

Kandungan air dalam bahan makanan mempengaruhi daya tahan bahan 

makanan terhadap serangan mikroba. Berdasarkanerajat keterikatan air, air terikat 

dapat dibagi atas empat tipe. Tipe I adalah air yang terikat kuat. Tipe II yaitu 

molekul-molekul air membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air lain, 

terdapat dalam mikrokapiler (Amanto, 2015). Kadar air dalam suatu bahan pangan 

perlu ditetapkan karena makin tinggi kadarnya maka makin besar pula 

kemungkinan bahan tersebut cepat rusa (Ronal, Mulyantana, & Yusniar, 2019). 

c. Organoleptik 

Sifat organoleptik yang merupakan sifat makanan yang berhubungan 

dengan kesukaan seseorang terhadap makanan seperti warna, tekstur, rasa, aroma 

atau bau, merupakan sifat yang sangat mempengaruhi seseorang untuk memakan 

atau tidak memakan suatu makanan.  Dalam penilaian mutu atau analisis sifat – 

sifat sensori suatu komoditi, panel bertindak sebagai instrument atau alat. Panel 

ini terdiri dari orang atau kelompok yang bertugas menilai sifat atau mutu 

Komoditi berdasarkan kesan subjektif. Orang yang menjadi anggota panel disebut 

panelis (Negara et al., 2016) 



14 

 

 
 

2.11 Pemanfaataan Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar 

 Sumber belajar adalah bahan yang mencakup media belajar, alat peraga, 

alat permainan untuk memberikan informasi maupun berbagai keterampilan 

kepada anak maupun orang dewasa yang berperan mendampingi anak dalam 

belajar (Yusanto, 2005) sedangkan Menurut Warsita (2008) sumber belajar adalah 

data orang dan bahan yang memungkinkan peserta didik melakukan belajar. 

Pernyataan senada diungkapkan oleh Kenneth Silber bahwa sumber belajar 

meliputi semua sumber yang berkenaan dengan data, manusia, barang yang 

memungkinkan dapat digunakan secara terpisah atau kombinasi yang oleh peserta 

didik digunakan secara optimal untuk memberikan fasilitas dalam kegiatan 

belajar. 

Berdasarkan tipe atau asal usulnya, sumber belajar dapat dibedakan 

menjadi dua jenis yaitu : pertama, sumber belajar yang dirancang (learning 

resources 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, dan lain-lain. 

Kedua, sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan (learning 

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

dirancang atau dikembangkan untuk keperluan pembelajaran, tetapi dapat dipilih 

dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Contohnya: surat kabar, siaran 

televisi, pasar, terminal, dan lain-lain. 

Klasifikasi lain yang biasa dilakukan terhadap sumber belajar (Syukur, 

2008) adalah, pertama, sumber belajar tercetak, yaitu: buku , brosur, koran, 

majalah, poster, kamus, dan ensiklopedi: kedua, sumber belajar noncetak, yaitu: 

film, slide, video, dan objek; ketiga  sumber belajar yang berbentuk fasilitas.yaitu; 

perpustakaan, ruangan belajar, studio dan lapangan olahraga; keempat, sumber 

belajar berupa kegiatan yaitu: wawancara, kerja kelompok, observasi, simulasi 

dan permainan serta kelima, sumber belajar berupa lingkungan masyarakat, yaitu : 

terminal, pasar, taman, museum, dan lain-lain. 
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2.12 Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 2.4 Kerangka konsep penelitian 

2.13 Hipotesis 

1. Ada pengaruh perbedaan konsentrasi air kapur [Ca(OH)₂] terhadap kualitas 

sale pisang raja dan sale pisang kepok. 

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

kualitas sale pisang raja dan sale pisang kepok. 

3. Hasil penelitian pengaruh konsentrasi  dan lama perendaman air  kapur 

[Ca(OH)₂]  terhadap kualitas sale pisang raja dan sale pisang kapok dapat 

dijadikan sebagai sumber belajar biologi.  

 

Buah Pisang  

Penurunan kualitas 

setelah produksi 

- Murah dan mudah 

didapat 

- Sebagai pengeras 

- Mencegah 

browning  

Pengeringan 100° C 

Konsentrasi kapur 

0,1%, 0,2%, 0,3%, 

0,4% 

Lama Perendaman 

3 jam, 4 jam, 5jam, 

6 jam, 7 jam 

Peningkatan kualitas Vit. C, Kadar Air 

dan Organoleptik (rasa, warna, aroma 

dan tekstur 

Perendaman dalam air 

kapur [Ca(OH)₂] 


