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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Indonesia telah mengalami pergeseran pola penyakit yaitu dari penyakit 

menular menjadi penyakit degeneratif yang ditandai dengan menurunnya angka 

kematian dan meningkatnya usia harapan hidup (Zulkifli, 2011). Perubahan gaya 

hidup dan pola konsumsi masyarakat sangat berperan besar dalam meningkatnya 

prevalensi penyakit vaskuler aterosklerotik khususnya penyakit jantung koroner di 

Indonesia (Dinarto, 2000 dalam Witradharma dkk., 2011). Penyakit 

kardiovaskuler adalah penyebab utama kematian di seluruh dunia (AHA, 2009 

dalam Witradharma dkk., 2011). Menurut WHO (2004) menunjukkan bahwa 7,3 

juta kematian disebabkan oleh jantung koroner dan pada tahun 2030 WHO 

memperkirakan hampir 23,6 juta orang akan meninggal akibat penyakit vaskuler 

aterosklerotik terutama dari penyakit jantung. Menurut Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia (2007), penyakit jantung koroner merupakan penyebab 

kematian nomor satu di Indonesia dengan persentase kematian sekitar 53%. 

Perubahan gaya hidup menyebabkan kecenderungan penyakit jantung 

koroner dapat diderita pada usia yang lebih muda. Secara spesifik prevalensi 

penyakit kardiovaskuler terjadi pada kelompok usia kurang dari 40 tahun sebesar 

3,1% dan pada kelompok usia 40-49 tahun sebesar 19,9% (Supriyono, 2008). Pola 

makan tradisional yang tadinya tinggi karbohidrat, tinggi serat dan rendah lemak 

bergeser ke pola makan baru yang rendah karbohidrat, rendah serat dan tinggi 

lemak (Almatsier, 2004). Laporan hasil Riskesdas tahun 2007 menunjukkan 

bahwa hampir semua provinsi di Indonesia, konsumsi sayuran dan buah-buahan 

tergolong rendah. Prevalensi nasional kurang makan buah dan sayur pada 

penduduk usia lebih dari 10 tahun adalah 93,6%. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa kurangnya makan buah dan sayur tidak hanya menandakan kurangnya 

asupan serat tetapi juga berbagai vitamin, mineral serta antioksidan yang penting 

bagi kesehatan. Menurut Muchtadi (2000) menyatakan bahwa kurangnya 

konsumsi serat makanan dan antioksidan akan menimbulkan berbagai penyakit 
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degeneratif. Salah satu efek fisiologis serat makanan terhadap kesehatan yaitu 

dapat menurunkan kolesterol plasma yang juga dapat menurunkan timbulnya 

penyakit jantung. Menurut Winarsi (2007) dalam Maulida (2012) konsumsi 

antioksidan dalam jumlah yang cukup secara terus menerus dapat menurunkan 

resiko penyakit degeneratif seperti jantung koroner. Kecukupan asupan 

antioksidan secara optimal diperlukan oleh semua kelompok umur dan bahan 

pangan yang banyak mengandung antioksidan dapat dijumpai pada sayuran dan 

buah-buahan.  

Salah satu bahan pangan tinggi serat adalah buah-buahan diantaranya 

jambu biji, jeruk, apel, pepaya, pisang, mangga dan nanas. Indonesia termasuk 

penghasil pisang terbesar ke enam di dunia dan 50% produksi pisang di Asia 

dihasilkan oleh Indonesia. Tingkat produksi buah pisang di Indonesia berada di 

atas komoditas buah-buahan lainnya. Menurut Anwange et al. (2008) berat kulit 

pisang ternyata mencapai 40% dari berat total pisang segar dan pada umumnya 

masyarakat hanya memakan buahnya dan membuang kulitnya. Menurut Husni 

(2009) kulit pisang belum dimanfaatkan secara optimal, hanya dibuang sebagai 

limbah organik, sebagai campuran pakan ternak (20-30%), serta digunakan 

sebagai pupuk kandang dan kompos (60-70%).  

 Kulit pisang mempunyai kandungan gizi serta vitamin dan mineral yang 

cukup lengkap (Suprapti, 2005). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Zainal 

(2013) bahwa pada kulit pisang raja terkandung senyawa antioksidan flavonoid 

golongan polifenol dan menurut Fatemeh dkk. (2012) membuktikan bahwa total 

polifenol dan total flavonoid pada kulit pisang lebih tinggi daripada buahnya. 

Selain itu kulit pisang juga kaya akan kandungan serat makanan. Menurut kriteria 

yang ditetapkan oleh National Cancer Standard Institute bahwa ekstrak kulit 

pisang tergolong tidak toksik untuk sel manusia normal oleh karena itu dapat 

digunakan secara alami sebagai sumber antioksidan (Anwange et al., 2008).  

Kabupaten Lumajang termasuk salah satu dari lima kabupaten atau kota 

sentra produksi pisang di Jawa Timur yang menghasilkan jenis pisang unggulan. 

Salah satu varietas unggul pisang di Kabupaten Lumajang adalah pisang agung 

(Musa paradisiaca) sebagai pisang olahan dimana hasil olahannya berupa keripik 
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pisang. Pisang agung (Musa paradisiaca) terlihat sangat berbeda dengan pisang 

yang lain yaitu ukuran buah yang besar dengan keliling 19 cm dan panjang 33-36 

cm serta kulit buah yang tebal sehingga tahan disimpan 3-4 minggu setelah 

dipetik (Prahardini dkk., 2010). Di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang 

sekitar 40% jiwa dipastikan memiliki pohon pisang agung yang ditanam di 

pekarangan rumah dan jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) penghasil keripik 

pisang Kabupaten Lumajang mencapai 22 IKM yang dapat menghasilkan 398 ton 

keripik pisang per tahun (Harian Surabaya, 2013). Berdasarkan hasil wawancara 

di salah satu home industry keripik pisang agung yang ada di Kota Lumajang, 

mengatakan bahwa kulit pisang diberikan kepada orang yang dimanfaatkan 

sebagai pakan ternak.  

Selain pisang, produksi buah lain yang cukup tinggi seperti buah nanas di 

Indonesia menempati urutan ketiga setelah pisang dan mangga (BPS, 2012). Buah 

nanas (Ananas comosus) merupakan buah yang mudah rusak dan cepat busuk. 

Menurut Kurniawan (2008) buah nanas yang sudah dipetik dan tidak langsung 

dikonsumsi atau diberi perlakuan khusus akan membusuk setelah 12 hari. 

Penurunan mutu menyebabkan harga jual nanas murah sehingga memerlukan 

inovasi pada buah nanas. Nanas (Ananas comosus) adalah buah tropis dengan 

daging buah berwarna kuning dan juga kaya akan vitamin dan mineral. Nanas 

juga mengandung serat dan antioksidan jenis polifenol seperti flavonoid (Lu et al., 

2014). Buah nanas sudah banyak dimanfaatkan dalam berbagai produk seperti 

selai nanas, dodol nanas, keripik nanas, jeli nanas dan lain-lain.  

Pembuatan snack sehat yang mengandung serat dan antioksidan 

merupakan salah satu alternatif dalam mencegah terjadinya penyakit jantung 

koroner. Salah satu produk snack sehat adalah fruit leather yang dapat dijadikan 

sebagai pengganti buah. Menurut Safitri (2012) fruit leather merupakan suatu 

makanan kudapan berbentuk lembaran tipis dengan tekstur yang plastis dan cita 

rasa khas suatu jenis buah dan merupakan salah satu alternatif snack sehat yang 

dapat dikonsumsi sebagai pengganti buah segar. Keuntungan dari fruit leather 

adalah kandungan nutrisinya tidak banyak berubah serta daya simpannya yang 
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lama (Safitri, 2012), bahkan memiliki daya simpan sampai 12 bulan bila disimpan 

dalam kondisi penyimpanan yang sesuai (Pertiwi, 2013).  

Produk fruit leather masih belum banyak di pasaran, namun sudah banyak 

yang melakukan penelitian. Salah satu penelitian tersebut dilakukan oleh Wijana 

dkk. (2014) yaitu mengenai kajian penambahan sorbitol dan karagenan pada fruit 

leather nanas guna mendukung pengembangan agroindustri di Kota Kediri. 

Penelitian tersebut dilakukan untuk memperbaiki fruit leather yang keras dan 

asam. Fruit leather dapat dibuat dari satu jenis buah-buahan atau campuran dari 

beberapa jenis, namun dalam perkembangannya fruit leather dapat dibuat dari 

jenis tanaman lainnya seperti flower leather bunga mawar (Puspasari dkk., 2008) 

dan fruit leather campuran sayuran dan buah seperti fruit leather nanas-brokoli 

(Nainggolan dkk., 2015) dan nanas-kangkung (Lubis dkk., 2014).  

Kulit pisang merupakan alternatif bahan yang berpotensi untuk dijadikan 

kombinasi fruit leather, mengingat kulit pisang juga mengandung flavonoid dan 

serat yang lebih tinggi dari buahnya. Pemilihan fruit leather nanas sebagai bahan 

dasar adalah karena nanas memiliki rasa asam dan aroma yang khas yang 

umumnya disukai oleh masyarakat serta dapat menutupi cita rasa dari kulit pisang. 

Oleh karena itu penulis ingin memanfaatkan limbah kulit pisang agung (Musa 

paradisiaca) dikombinasikan dengan buah nanas yang mengandung sumber serat 

dan antioksidan dalam pembuatan makanan selingan berupa fruit leather untuk 

mencegah penyakit jantung koroner. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti 

ingin mengetahui pengaruh substitusi kulit pisang agung (Musa paradisiaca) 

terhadap daya terima, kadar serat, dan kadar flavonoid fruit leather nanas (Ananas 

comosus) sebagai alternatif pencegahan jantung koroner. 

 
1.2 Identifikasi Masalah 

Timbulnya penyakit jantung koroner didasari oleh proses aterosklerosis 

yang bersifat progresif dimana proses tersebut telah dimulai pada masa anak-anak 

dan menjadi nyata pada dekade 3-4 (Zulkifli, 2010). Selain menyerang usia tua, 

penyakit jantung juga sudah menyerang di kalangan usia muda yaitu sudah ada 
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2,2 % penduduk Indonesia yang berumur 15 tahun atau lebih sudah menderita 

penyakit jantung (Depkes, 2007).  

Peningkatan konsumsi lemak jenuh dan kolesterol yang tinggi dalam 

makanan menyebabkan peningkatan kadar kolesterol total dan LDL (Low Density 

Lipoprotein) darah (Murray et al., 2003). Semakin tinggi kadar kolesterol darah 

maka akan semakin besar risiko terjadinya plak aterosklerosis. Kolesterol LDL 

mudah menempel pada pembuluh darah apabila mengalami oksidasi atau dirusak 

oleh radikal bebas sehingga menyebabkan penumpukan lemak yang lama-lama 

akan mengeras dan membentuk plak yang dapat menyumbat pembuluh darah 

(Murray et al., 2003). Konsumsi serat dan antioksidan yang cukup dapat 

menurunkan resiko penyakit degeneratif termasuk penyakit jantung koroner. 

Menurut Sulastri (2005) serat dapat membantu menurunkan kadar kolesterol 

terutama serat larut air sedangkan antioksidan merupakan senyawa yang dapat 

menunda, memperlambat dan mencegah proses oksidasi.  

Pembuatan snack atau makanan selingan sehat dapat dijadikan sebagai 

alternatif mengurangi penyakit jantung koroner. Kulit pisang dengan kandungan 

serat dan flavonoidnya yang tinggi dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan 

snack, begitu juga buah nanas yang mengandung sedikit serat dan flavonoid serta 

rasanya yang asam dapat mengurangi rasa sepat dari kulit pisang. Flavonoid dapat 

bekerja sebagai antioksidan untuk melindungi stres oksidatif sel. Salah satu 

mekanisme kerja flavonoid yang berhubungan pada efek penyakit yang dapat 

menimbulkan masalah kesehatan adalah efek antiaterosklerosis (Simanjutak, 

2012). Serat terutama serat larut air mampu mengikat kolesterol yang terdapat 

pada sistem pencernaan sehingga mencegah untuk diserap dalam aliran darah 

(Zaimah, 2009). Menurut Chofi (2013) bahwa kulit pisang berpotensi dalam 

meningkatkan kadar HDL (High Density Lipoprotein) dan menurunkan kadar 

LDL karena kandungan antioksidan yang ada pada kulit pisang. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa pemberian ekstrak etanol kulit pisang janten 

dapat meningkatkan kadar HDL dan menurunkankan kadar LDL tikus Strain 

Sprague Dawley. Menurut Nuramanah dkk. (2012) aktivitas antioksidan pada 

ekstrak kulit pisang mencapai 97,85%. Menurut Lu et al., (2014) aktivitas 
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antioksidan buah nanas berhubungan dengan kandungan fenolik, flavonoid dan 

asam askorbat. Kombinasi antara jenis falvonoid kuersetin yang ada pada kulit 

pisang dan buah nanas serta epikatekin dan rutin pada kulit pisang dapat 

menghambat oksidasi LDL (Simanjutak, 2012). 

Berat kulit pisang ternyata mencapai 40% atau 1/3 dari buah pisang yang 

belum dikupas dan belum termanfaatkan dengan baik (Lee et al., 2010). Menurut 

Fatemeh dkk. (2012) membuktikan bahwa total polifenol dan total flavonoid pada 

kulit pisang lebih tinggi daripada buahnya serta lebih tinggi dari kulit apel, pulm 

dan pir. Pisang Agung Semeru Lumajang berdasarkan spesiesnya termasuk Musa 

paradisiaca dengan genom AAB (Prahardini dkk., 2010). Menurut Ngarajaiah 

dan Prakash (2011) kandungan polifenol dengan ekstrak etanol pada genom AAB 

sebesar 850 mg dan kandungan flavonoid berkisar 714-1035 mg / 100 gram berat 

kering lebih tinggi dibanding genom AAA seperti pisang ambon, cavendish, susu 

dan genom AB seperti pisang kapas. Menurut Lee et. al., (2010) kandungan serat 

kulit pisang sebesar 50% dan kandungan pektin mencapai 9-22% lebih tinggi dari 

jambu biji, jeruk, apel. Selain itu kulit pisang juga mempunyai kandungan gizi 

yang cukup lengkap seperti karbohidrat, lemak, protein, kalsium, kalium, fosfor, 

zat besi, vitamin B, dan air (Suprapti, 2005).   

Buah nanas (Ananas comosus) memiliki kandungan flavonoid dan serat 

yang lebih rendah dari kulit pisang. Total flavonoid buah nanas berkisar 6,16 – 

34,50 mg RE/100 g FM dan kandungan serat larut pada buah nanas yaitu 0.5 

g/100 g sedangkan serat tidak larut sebesar 2.3 g/100g buah nanas (Lu et al., 

2014). Selain kandungan antioksidan dan serat, nanas mengandung asam sitrat 

cukup tinggi yaitu 1 gram per 100 gram buah dan vitamin C sebesar 24 mg serta 

vitamin serta mineral lainnya yaitu kalium, kalsium, kalsium, lodium, sulfur, dan 

khlor, biotin, vitamin B12, vitamin E (Munian, 2005).  

Fruit leather merupakan salah satu alternatif makanan selingan sehat 

rendah kalori yang dapat dikonsumsi sebagai pengganti buah segar. Buah-buahan 

yang baik sebagai bahan baku pembuatan fruit leather adalah yang mempunyai 

kandungan serat tinggi (Safitri, 2012). Fruit leather dapat dijadikan sebagai 

bentuk olahan komersial dalam skala industri dengan sangat mudah, yaitu 
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menghancurkan buah menjadi puree dan mengeringkannya (Raab and Oehler, 

2000). Metode pengeringan yang digunakan merupakan salah satu alternatif yang 

dapat digunakan untuk memperpanjang umur simpan buah. Pengeringan biasanya 

dilakukan pada suhu 55-60oC. 

Menurut Safitri (2012) kandungan nutrisi pada fruit leather tidak banyak 

berubah. Menurut Garau et al. (2007) kapasitas antioksidan tertinggi yaitu pada 

buah dan kulit jeruk yang dikeringkan pada suhu 60oC, pengeringan pada suhu 

tinggi (80-90oC) atau pengeringan dengan suhu rendah (30-40oC) namun dengan 

waktu yang lebih lama mengalami penurunan kapasitas antioksidan lebih tinggi 

pada akhir produk. Penelitian yang dilakukan Karki (2011) menunjukkan bahwa 

pada pembuatan bluberries fruit leather pada lima jenis kultivar terjadi penurunan 

kapasitas antioksidan sebesar 24-42% dan penurunan jumlah fenolik sebesar 2-

29% yang dikeringan dengan menggunakan cabinet dryer selama 8 jam. Pada 

pembuatan fruit leather dami nangka-tomat terjadi penurunan vitamin C sebesar 

44% dengan proses perendaman, blanching dan pengeringan selama 24 jam 

(Yuni, 2007). Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan Intan (2006) terjadi 

penurunan vitamin C hanya sebesar 2% pada pembuatan fruit leather jambu biji 

yang dikeringkan pada suhu 55oC selama 24 jam tanpa proses perendaman dan 

blanching yaitu dari 64,7 mg menjadi 62,3 mg.  

Menurut Lee et al. (2010) meskipun kulit pisang mengandung polifenol 

dan serat yang cukup tinggi namun jarang dikonsumsi sebagai bahan makanan 

karena memunyai tekstur dan rasa yang buruk. Oleh karena itu kombinasi dengan 

buah nanas diharapkan mampu mengurangi rasa kulit pisang yang sepat. Menurut 

Puspasari dkk. (2005) asam sitrat dapat menurunkan after taste yang pahit pada 

flower leather bungan mawar. Selain itu, asam sitrat mempunyai peran yang 

penting dalam menghambat terjadinya browning dan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa jus nanas dapat mengurangi terjadinya browning pada puree 

pisang selama penyimpanan  (Chaisakdanugull et al., 2007).  

Menurut Sumaryati (2004) prinsip dari pembentukan konsistensi atau 

tekstur fruit leather diperoleh dari interaksi senyawa pektin yang berasal dari buah 

atau yang ditambahkan dari luar, gula dan asam seperti pembentukan gel sehingga 
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kombinasi dari kulit pisang yang mengandung cukup pektin dan kandungan asam 

sitrat pada buah nanas mendukung dalam pembuatan fruit leather. Menurut Yuni 

(2007) kondisi optimum pembentukan gel yaitu dengan kadar pektin 0,75-1,5%. 

Kombinasi dari nanas dan kulit pisang untuk pembuatan fruit leather merupakan 

salah satu alternatif untuk memanfaatkan limbah kulit pisang menjadi bernilai 

ekonomi serta sebagai alternatif memperpanjang umur simpan buah nanas yang 

mudah rusak. Selain itu, kombinasi ini menghasilkan snack tinggi serat dan 

mengandung antioksidan sebagai alternatif untuk meningkatkan asupan serat dan 

antioksidan serta sebagai alternatif untuk mencegah terjadinya penyakit jantung 

koroner.  

 
1.3 Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah diatas maka peneliti merumuskan beberapa 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana daya terima fruit leather nanas (Ananas comosus) yang 

disubstitusi dengan kulit pisang agung (Musa paradisiaca) ? 

2. Bagaimana nilai gizi (kadar serat dan flavonoid) fruit leather nanas 

(Ananas comosus) yang disubstitusi dengan kulit pisang agung (Musa 

paradisiaca) ? 

3. Bagaimana nilai ekonomi fruit leather nanas (Ananas comosus) yang 

disubstitusi dengan kulit pisang agung (Musa paradisiaca) ? 

4. Bagaimana kelayakan usaha fruit leather nanas (Ananas comosus) yang 

disubstitusi dengan kulit pisang agung (Musa paradisiaca) ?  

 
1.4 Tujuan  

1.4.1 Tujuan Umum 

 Menganalisis pengaruh substitusi kulit pisang agung (Musa paradisiaca) 

terhadap daya terima, nilai gizi, dan nilai ekonomi fruit leather nanas (Ananas 

comosus). 
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1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis daya terima (warna, aroma, tekstur dan rasa) substitusi 

kulit pisang agung (Musa paradisiaca) pada fruit leather nanas (Ananas 

comosus). 

2. Menghitung nilai gizi (serat dan flavonoid) substitusi kulit pisang agung 

(Musa paradisiaca) pada fruit leather nanas (Ananas comosus). 

3. Menghitung nilai ekonomi substitusi kulit pisang agung (Musa 

paradisiaca) pada fruit leather nanas (Ananas comosus). 

4. Mengetahui kelayakan usaha substitusi kulit pisang agung (Musa 

paradisiaca) pada fruit leather nanas (Ananas comosus). 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Peneliti 

 Meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan ilmu gizi dan bahan 

makanan yang didapat di bangku kuliah serta meningkatkan ketrampilan 

teknologi pangan mengenai substitusi kulit pisang agung (Musa paradisiaca) 

terhadap fruit leather nanas (Ananas comosus). 

1.5.2 Bagi Masyarakat 

1. Memberikan alternatif makanan selingan / snack pada usia dewasa                

muda yang dapat membantu mencegah terjadinya penyakit jantung 

koroner. 

2. Memberikan alternatif penggunaan limbah kulit pisang sebagai bahan 

pangan yang dapat diolah.  

3. Memberikan informasi dan mensosialisasikan mengenai produk fruit 

leather kepada masyarakat. 

1.5.3 Bagi Institusi 

 Memberikan tambahan pengetahuan atau referensi mengenai kandungan 

nilai gizi, serat dan kadar flavonoid dari produk fruit leather nanas (Ananas 

comosus) yang disubstitusi dengan kulit pisang agung (Musa paradisiaca). 
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