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Abstrack
The research was about processing of banana juice which enzymatic method with yeast. The

aim of this research were to obtain the optimal total yeast so that achieved clear banana juice and
without alcohol. The Group Randomized Factorial Design with 3x3, the first factor was yeast
concentration (R) and the second factor was banana varieties (V). The result of this research showed
that yeast concentration not affected reduction sugar, The organoleptic of juice and not affected and
not affected significantly to total acid and minimum pH of juice. The intraction of yeast concentration
and banana variety (RV) was not affected. The best banana juice was get from a2b2 treatment with
yeast concentration 3 % from “pisang nagka” variety, which has reductin sugar content 20,02 % 
without alcohol, total acid content 0,86% pH 4,10. The organoleptic of this product were the
preference of aroma about 4, 33. flavour 4,63, and color 5,21  
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PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Pisang merupakan buah yang
mempunyai kandungan gizi sangat baik,
antara lain menyediakan energi dari
karbohidrat cukup tinggi dibandingkan dengan
buah-buahan lain. Pisang kaya mineral seperti
kalium, magnesium, fosfor, besi, dan kalsium.
Pisang juga mengandung vitamin, yaitu C, B
kompleks, B6, dan serotonin yang aktif
sebagai neurotransmitter dalam kelancaran
fungsi otak (Anonim, 2008).

Pemanfaatan buah pisang selama ini
belum optimal masih terbatas sebagai buah
konsumsi segar dan produk olahan tradisional
baik dari buah masih mentah maupun dari
buah yang sudah masak. Hal yang perlu
diantisipasi adalah lonjakan produksi pada
saat panen raya disentra-sentra produksi
pisang sedangkan serapan pasar yang tidak
berimbang menyebabkan banyaknya buah
yang terbuang.  Pisang terutama yang sudah
matang, dapat sebagai salah satu jenis buah-
buahan yang potensial sebagai penyedia
energi dalam makanan dan minuman
(pangan).

Menurut Surendranathan (2003),
Pisang matang merupakan buah yang mudah
busuk karena kadar airnya yang cukup tinggi.
Selain itu ketika pisang masak maka
teksturnya akan lembut dan umur simpanya
sekitar 7-8 hari. Selama pengangkutan yang
kurang baik, akan terjadi benturan, dan

kemudian terjadi pelepasan etilen dalam
ruangan. Etilen akan men triger pematangan
buah dalam pengangkutan sehingga
membuatnya lebih cepat busuk sebelum
mencapai tujuannya..Salah satu cara untuk
mempertahankan daya simpan, meningkatkan
permintaan serta daya guna buah pisang
adalah dengan mengolahnya menjadi produk
minuman sari buah.pisang. Selain lebih tahan
lama, pengolahan ini akan membuat rasa
pisang bervariasi. Buah pisang yang
bentuknya kurang baik, ukurannya kecil, dan
kulit buahnya cacat sehingga tidak mungkin
disajikan sebagai buah segar, dapat diolah
menjadi minuman sari buah pisang.
1.2. Landasan Teori

Minuman sari buah adalah minuman
ringan yang dibuat dari sari buah dan air
dengan atau tanpa penambahan gula dan
bahan tambahan makanan yang diizinkan,
menurut persyaratan mutu sari buah (SNI,01-
3719-1995). Sari buah adalah cairan yang
dihasilkan dari penghancuran buah segar yang
matang. Pada prinsipnya dikenal dua macam
sari buah, yaitu (1) Sari buah encer , yang
diperoleh dari pengepresan daging buah,
dilanjutkan dengan penambahan air,
penambahan atau tanpa penambahan gula, (2)
Sari buah pekat  yaitu cairan yang dihasilkan
dari pengepresan daging buah dan dilanjutkan
dengan proses pemekatan. Menurut Siswadji
(1985) bahwa minuman ringan dapat
didefinisikan sebagai minuman yang dibuat
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untuk dapat diminum langsung tanpa
diencerkan atau setelah diencerkan, dan dapat
berupa minuman ringan yang tidak
mengandung etanol dan minuman ringan yang
mengandung etanol dengan kadar tidak lebih
dari 1,5% yang dapat berupa hasil fermentasi
atau minuman ringan campuran.

Pembuatan sari buah pisang selama
ini, dilakukan secara mekanis dengan
penambahan air, menghasilkan sari buah
pisang yang tidak jernih (cloudy juice) dan
masih beraroma langu. Pada usaha percobaan
pembuatan sari buah pisang cara enzimatik
dengan bantuan ragi, diharapkan dapat
menghasilkan sari buah pisang yang jernih
(clear juice), dapat tanpa penambahan air, dan
beraroma normal pisang.

BAHAN DAN METODA PENELITIAN

2.1. Bahan dan Alat Penelitian
Bahan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pisang ambon lumut,
pisang kepok, pisang nangka yang didapat di
Subang. Bahan pembantu ragi tape merk
Naga Berlian yang didapat di Pasar Baru
Bandung. Bahan analisis kimia antara lain
larutan Luff Shcoorl, H2SO4 25%, KI,
Na2S2O3 0,1 N, amilum, HCL 25%, indikator
phenoptalien, NaOH 30%, dan NaOH 0,1 N,
Peralatan yang digunakan adalah autoclave,
timbangan, thermometer, blender, kain saring,
saringan,  ayakan, ttempat fermentasi, pisau,
dan pengaduk, dan peralatan  analisa kimia.

2.2. Metode Penelitian
Metode penelitian diawali  percobaan

pendahuluan, yang bertujuan untuk
menentukan lama fermentasi (24 jam, 48 jam,
72 jam, 96 jam) menggunakan konsentrasi
ragi 3 %.pada bubur daging buah pisang.
Penentuan lama fermentasi ditentukan dengan
uji kandungan alkohol dan pngujian
organoleptik. Penelitian utama merupakan
lanjutan, dari penelitian pendahuluan. Yaitu
waktu fermentasi ke 3 hari (72 jam) yang
diambil dari hasil lama fermentasi yang
optimal yang relatif belum menghasilkan
alkohol. Pada penelitian utama, yang akan
dipelajari mengenai pengaruh konsentrasi ragi
dan beberapa varietas pisang yang digunakan
terhadap karakteristik sari buah pisang.

Metoda rancangan percobaan yang
akan digunakan pada penelitian ini adalah
Rancangan Acak Kelompok (RAK), fakorial,

Yijk = µ + Kk + Ri + Vj + (RV)ij
+ εijk

yaitu faktor pertama konsentrasi ragi (R) 
terdiri dari tiga taraf (r1 = 1 %, r2 = 3 % r3 = 5
%), dan faktor kedua varietas pisang (V)
terdiri dari tiga taraf (v1 = ambon , v2 =
nangka, v3 = kepok) dengan ulangan tiga kali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penelitian Pendahaluan
Pada percobaan pendahuluan

pembuatan sari buah jernih dilakukan dengan
bantuan ragi 3 % pada bubur daging buah
pisang dengan waktu fermentasi 25 jam, 48
jam, 72 jam sampai hari ke 4 atau 96 jam.
Hasil fermentasi daging buah pisang diperas,
disaring, dan dipasteurisasi, kemudian diamati
dan diuji kadar alkohol dan uji karakteristik
dan uji organoleptik.

1.1. Pengaruh Lama Fermentasi Terhadap
Kadar Alkohol
Berdasarkan hasil uji kadar alkohol pada

percobaan  pendahuluan, pada lama
fermentasi 1 hari (24 jam), 2 hari (48 jam), 3
hari (72 Jam) tidak terdapatnya alkohol karena
proses fermentasi baru terjadi reaksi
enzumatik pemecahan pati menjadi gula
sederhana, mulai pada hari ke 4 terdapat
alkohol karena telah terjadi proses perubahan 
glukosa menjadi alkohol (tabel 1).

Tabel 1. Hasil analisa rata-rata kadar
alkohol dalam
              sari buah pisang hasil fermentasi

No
Lama fermentasi

(jam)
Rata2 kadar
alkohol (%)

1
2
3
4

24
48
72
96

0
0
0

0,5

Pada proses fermentasi lebih dari 3
hari terjadi perombakan gula menjadi alkohol,
akan dapat menyebabkan minuman sari buah
beralkohol (Siswadji, 1985). Pada proses
fermentasi melibatkan beberapa enzim yang
dikeluarkan oleh kapang, sehingga jumlah sel
kapang yang hidup paling tinggi terdapat pada
lama fermentasi 3 hari dan semakin lama
fermentasi aktivitas kapang semakin menurun
(Inggrid, 2003).

Penghentian proses fermentasi
dilakukan dengan menentukan lama
fermentasi, dilakukan juga penghentian proses
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fermentasi dengan pemanasan. Menurut
Frazier dan Westhoff (1988) pada suhu 900 C
dapat membunuh khamir dan kapang, baik
bentuk sel vegetatif maupun sporanya, serta
sel vegetatif dari bakteri pathogen. Menurut
Siswadji (1985) penghentian proses
fermentasi  yang paling baik pada minuman
sari tape pada suhu 900 C dengan waktu 10
menit. Jika dilakukan pemanasan dengan

waktu 15 menit, aroma khas akan menurun
dan berubah rasa, serta terjadi peningkatan
kekentalan produk, selain itu warna minuman
akan menjadi kuning kecoklatan.. Dengan
demikian proses pembuatan minuman sari
buah pisang dilakukan penghentian proses
fermentasi pada suhu 900 C dengan waktu 10
menit.

Tabel 2. Hasil Uji organoleptik terhadap sari buah pisang percobaan
              Pendahuluan

Lama
fermentasi

(jam)

Nilai rata-rata

Aroma Rasa Warna

24 
48
72

4,60 a
5,00 a
6,27 b

4,40  a
4,67 a
5,73 b

5,67 a
5,13 a
5,40 a

Keterangan:Nilai rata-rata yang ditandai dengan huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan yang
nyata pada taraf 5% menurut uji lanjut Duncan.

Pada proses fermenentasi terjadi reaksi
enzimatik yang melibatkan enzim secara
komplek, sehingga diharapkan dapat
meningkatkan daya terima, baik dari segi rasa,
warna, dan aroma (tabel 2). Aroma dari
minuman sari buah pisang dipengaruhi oleh
komponen ester yang dihasilkan pada saat
proses fermentasi berlangsung. Aroma 
minuman sari buah pisang selain disebabkan
oleh ester asam etanoat, disebabkan oleh
adanya komponen-komponen karbonil, asam
dan zat-zat lain seperti etil benzen dan profil
benzen (Putri, 2007).

Berdasarkan pengujian organoleptik
aroma dan rasa bahwa lama fermentasi yang
mempunyai nilai terbaik adalah pada lama
fermentasi 3 hari, maka dengan demikian lama
fermentasi pada hari ke 3 digunakan sebagai
lama fermentasi pada penelitian utama.

2. Penelitian Utama
Penelitian utama dilakukan untuk

mengetahui pengaruh faktor-faktor perlakuan
dan interaksinya terhadap mutu dan daya
penerimaan terhadap sari buah pisang. Baik
pengujian secara fisiko-kimia (karakteristik)
maupun secara organoleptik

Tabel 3. Hasil rata-rata analisa karakteristik sari buah pisang perlakuan

No Parameter Satuan Nilai

Pisang Ambon Pisang
Nangka

Pisang
Kepok

1
2
3

Gula reduksi
Total asam
pH

%
%

22,03
0,78
4,13

20,02
0,86
4,10

17,89
0,77
4,07

2.1. Pengaruh Perlakuan Terhadap
Karakteristik Sari Buah Pisang

Berdasarkan perhitungan analis
statistik ANOVA, menunjukkan bahwa faktor

interaksi perlakuan konsentrasi ragi dan
varietas (RxV) tidak berpengaruh nyata
terhadap kadar gula reduksi sari buah pisang.
Sedangkan faktor varietas pisang (V)
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berpengaruh nyata terhadap kadar gula
reduksi, total asam, tidak berpengaruh  nyata
terhadap pH  sari buah. Faktor konsentrasi
ragi (R) tidak berpengaruh nyata terhadap
parameter karakteristik sari buah pisang

2.1.1. Pengaruh Varietas Pisang Terhadap
Gula Reduksi

Berdasarkan hasil pengujian terhadap
gula reduksi pada berbagai varietas pisang
dapat diketahui bahwa pisang ambon lumut

mempunyai kadar gula reduksi yang paling
besar bila dibandingkan dengan pisang nangka
dan pisang kepok. Hal ini disebabkan dari
kandungan gula reduksi pada varietas pisang
mempunyai kadar gula reduksi yang
bervariasi. Menurut Surendranathan, (2003)
kadar gula reduksi  pisang varietas Basrai dan
varietas Harichal dari India, kadar gula
reduksi dari hasil ekstraksi pisang adalah
antara 16% - 28%

Tabel 4. Hasil rata-rata analisa kadar gula reduksi (%) sari buah pisang perlakuan

Varietas pisang
(V)

Nilai rata-rata
gula reduksi (%)

Konsentrasi
ragi (R)

Nilai rata-rata
gula reduksi

(%)

v1
v2
v3

      
22,03 c
20,02 b
17,89 a

r1
r2
r3

19,55 a
20,22 a
20,11 a

Keterangan:: Nilai rata-rata yang ditandai dengan huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan yang
nyata pada taraf 5% menurut uji lanjut Duncan.

.
Varietas pisang ambon lumut yang

sebelum fermentasi mempunyai kadar gula
reduksi 18,79 %, setelah fermentasi selama 3
hari, mempunyai rata-rata kadar gula reduksi
22,03 % (v1). Sedangkan pisang nangka yang
sebelum fermentasi mempunyai kadar gula
reduksi 16,61 %,  setelah mengalami
fermentasi selama 3 hari maka rata-rata kadar
gula reduksi mencapai 20,02 % (v2)
Sedangkan pisang kepok sebelum fermentasi
kadar gula reduksi 15,04 %, setelah
mengalami fermentasi selama 3 hari, maka
rata-rata kadar gula reduksi mencapai 17,89 %
(v3) (tabel 4), dengan demikian varietas pisang
sangat berpengaruh terhadap kadar gula
reduksi.

Perbedaan kadar gula selain
disebabkan lama fermentasi juga dapat
disebabkan oleh substrat yang tersedia selama
proses fermentasi sehingga aktivitas

mikroorganisme untuk menguraikan pati
menjadi gula akan berbeda (Yuliani, 2003).
Gula yang terbentuk pada proses fermentasi
merupakan hasil penguraian pati oleh enzim
amilase yang dihasilkan oleh kapang, khamir,
dan bakteri yang bersifat amilolitik
(Winarno,1997).

2.1.2. Pengaruh Perlakuan Terhadap Total
Asam Sari Buah Pisang

Menurut Dwidjoseputro (1976),
dalam proses fermentasi akan diperoleh hasil
sampingan yaitu asam asetat, asam laktat,
asam piruvat, asetaldehide dan gliserol.
Alkohol yang dihasilkan dari penguraian
glukosa oleh khamir akan dipecah menjadi
asam asetat pada kondisi aerobik.

Tabel 5. Hasil rata-rata analisa kadar total asam (%) sari buah pisang perlakuan
     

Varietas pisang
(V)

Nilai rata-rata
total asam

(%)

Konsentrasi
ragi
(R)

Nilai rata-rata
total asam

(%)
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v1
v2
v3

      
0,78 a
0,86 b
0,77 a

r1
r2
r3

0,78 a
0,80 a
0,83 a

Keterangan : Nilai rata-rata yang ditandai dengan huruf yang berbeda menunjukan adanya perbedaan
yang nyata pada taraf 5%. menurut uji lanjut Duncan.

Pengujian kadar asam total diperoleh hasil
tidak berpengaruh nyata disebabkan karena
pada proses fermentasi produk minuman sari
buah pisang ini hanya merubah pati menjadi
glukosa saja tidak sampai menjadi asam-asam
organik, sehingga kadar asam dalam minuman
sari buah pisang ini tidak terjadi perubahan
yang nyata. Asam dapat terbentuk sebagai
hasil sampingan reaksi tahap kedua, yaitu
terbentuknya CO2 dan asam-asam organik dari
alkohol (Yuliani, 2003). Pada  proses
pembuatan minuman sari buah pisang ini tidak

dikehendaki terjadinya reaksi pembentukan
alkohol sehingga dapat dipastikan bahwa asam
tidak akan terbentuk.

2.1.3. Pengaruh Perlakuan Terhadap pH
Sari Buah Pisang

Perubahan nilai pH memberi
pengaruh yang berlawanan terhadap kadar
asam, jika kadar asam tinggi maka nilai pH
rendah sedangkan bila kadar asam rendah nilai
pH tinggi (Inggrid, 2003).

Tabel 5. Hasil rata-rata analisa  terhadap pH (%) sari buah pisang perlakuan

Varietas pisang
(V)

Nilai rata2 pH Konsentrasi
ragi (R)

Nilai rata2 pH

v1
v2
v3

      
4,13 a
4,10 a
4,07 a

r1
r2
r3

4,12 a
4,10 a
4,08 a

Keterangan : Nilai rata-rata yang ditandai dengan huruf yang berbeda menunjukan adanya perbedaan
yang nyata pada taraf 5%, menurut uji lanjut Duncan

Penurunan nilai pH sesuai dengan lama
fermentasi. Semakin lama fermentasi, maka
nilai pH akan semakin turun. Hal ini
disebabkan semakin lama fermentasi maka
asam yang dihasilkan akan lebih banyak
(Yuliani, 2003). Proses terjadinya penurunan
pH dapat terjadi dari awal fermentasi
diakibatkan terbentuknya asam-asam selama
proses fermentasi berlangsung. Asam-asam
yang terbentuk seperti asam asetat, asam
piruvat, dan asam laktat dapat menurunkan pH
(Muljono, dan Daewis, 1990).

2.2. Pengaruh Perlakuan Terhadap Hasil
Uji Organoleptik

Respon organoleptik dilakukan untuk
mengetahui penerimaan konsumen terhadap
mutu minuman sari buah pisang yang meliputi
aroma, rasa dan warna. Uji organoleptik
(hedonik) ini dilakukan terhadap 20 orang

panelis. Panelis diminta tanggapan mengenai
tingkat kesukaannya terhadap sari buah
pisang.

2.2.1. Pengaruh Perlakuan Terhadap Hasil
Uji Organoleptik

Berdasarkan perhitungan ANOVA,
menunjukkan bahwa interaksi varietas pisang
dan konsentrasi ragi (VR) tidak berpengaruh
nyata terhadap aroma, rasa, dan warna yang
timbul pada minuman sari buah pisang. Faktor
varietas pisang (V) berpengaruh nyata
terhadap aroma, rasa, dan warna yang timbul
pada sari buah pisang, sedangkan konsentrasi
ragi (S) tidak berpengaruh nyata terhadap
aroma, rasa, dan aroma yang timbul pada sari
buah pisang. Pengaruh faktor varietas pisang
(V) terhadap aroma, rasa, dan warna sari buah
pisang.dapat dilihat pada tabel 6.
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Tabel 6. Hasil uji organoleptik terhadap aroma, rasa, warna sari buah Pisang perlakuan

Varietas Pisang
(V)

Nilai rata2

Aroma Rasa Warna
v1 4,61  c 4,28 bc 3,69 a
v2 4,33  bc 4,63 c 5,21 c
v3 3,67  a 3,48 a 4,64  bc

Keterangan: Nilai rata-rata yang ditandai dengan huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan yang
nyata pada taraf 5% menurut uji lanjut Duncan.

Aroma, rasa, dan warna disebabkan selain dari
bahan baku, juga dari hasil pembentukan
komponen-komponen penghasil aroma yang
timbul dari hasil hidrolisa glukosa pada waktu
fermentasi (tabel 6). Aroma pada pisang
ambon lumut lebih baik dari pada pisang
nangka dan pisang kepok. Buah pisang terdiri
dari beberapa komponen aroma yaitu isoamil
ester dari asam asetat, propionate dan butirat.
Buah pisang yang sudah masak akan
mengandung 20 jenis asam asetat, propionate,
butirat dan n-hexanal (Palmer, 1971). Selain
pengaruh dari senyawa volatil yang
terkandung dari buah pisang, aroma sari buah
pisang dipengaruhi oleh pengaruh glukosa dan
fruktosa. Gula berfungsi sebagai pemberi rasa
manis dan membentuk aroma yang
khas.Aroma yang ditimbulkan suatu makanan
pada umumnya disebabkan oleh bahan kimia
atau membentuk persenyawaan dengan bahan
lain (Soekarto, 1985), (Kartika dkk, 1988).

Rasa manis adalah salah satu dari
lima sifat dasar dan hampir secara universal
dianggap sebagai rasa yang disukai. Beberapa
monosakarida dan disakarida mempunyai rasa
manis sehingga sering kali digunakan sebagai
bahan pemanis. Rasa manis pada minuman
sari buah pisang ini berasal dari rasa asli dari
hasil penguraian pati pisang oleh enzim. Pada
buah pisang mengandung tiga jenis gula, yaitu
sakarosa fruktosa, glukosa berada secara
sendiri-sendiri ataupun dalam bentuk
campuran satu dengan yang lain  (Sani, 2009).

Varietas pisang menunjukan adanya
perbedaan yang nyata dimana warna yang
dihasilkan pisang nangka banyak disukai oleh
panelis daripada pisang ambon lumut dan
pisang kepok. Warna kuning cerah pada
pisang nangka dipengaruhi kandungan
gulanya sehingga pada saat pemanasan warna
kuning yang dihasilkan tidak terlalu tua.
Pisang kepok berwarna kuning pucat karena
kandungan gulanya lebih paling rendah
sehingga pada saat pemanasan warnanya tidak

terlalu kuning dan pisang ambon berwarna
kuning kecoklatan, karena kandungan gulanya
tinggi maka pada saat pemanasan terjadi
reaksi browning. Pencoklatan pada jus pisang
diakibatkan oleh reaksi enzimatis diakibatkan
oksidasi polifenol, dan reaksi nonenzimatis
yaitu reaksi maillard pada saat pemanasan dan
pada saat penyimpanan, Sedangkan warna sari
buah yang keruh disebabkan adanya dekstrin
dan protein (Wang, 2005)

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian
pembuaatan sari buah pisang secara
fermentasi, diperoleh kesimpulan sebagai
berikut:

1. Hasil percobaan pendahuluan menunjukkan
bahwa lama fermentasi yang optimal dalam 
    pembuatan sari buah pisang jernih adalah 3
hari.
2. Hasil pembuatan sari buah pisang jernih,
menunjukkan bahwa varietas pisang (V)
berpengaruh
   nyata terhadap kadar gula reduksi, dan
berpengaruh  nyata terhadap hasil
organoleptik, terhadap
   aroma, rasa, dan warna  sari buah pisang,
tetapi tidak berpengaruh terhadap kadar
alkohol, total
   asam, dan pH.
3.Perlakuan konsentrasi ragi (S) tidak

berpengaruh nyata terhadap kadar gula
reduksi, kadar

   alkohol, kadar asam total, pH  dan hasil
organoleptik terhadap aroma, rasa, dan warna
sari buah.
    
4  Rata-rata hasil terbaik sari buah pisang
r2v2 yaitu dengan perlakuan konsentrasi ragi
3 %, dan
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     varietas pisang nangka. Perlakuan  r2v2
memilki kadar gula reduksi 20,02%, kadar
asam 0,85 %,
    pH 4,12, uji kesukaan aroma dengan nilai
rata-rata 4,33, nilai rasa 4,63, dan nilai warna
5,21.
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