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ABSTRAK
Pembuatan bakso biasanya menggunakan daging sapi, ikan, ayam,
kerbau atau udang Bakso adalah makanan yang berbahan dasar daging yang dibuat
bulatan seperti bola. Bahan dasar daging sebenarnya bisa digantikan dengan bahan
dasar lainya, misalnya dengan menggunakan jantung pisang, untuk meningkatkan
ketertarikan masyarakat terhadap jantung pisang, oleh karena itu jantung pisang
harus dibuat dengan variasi dalam bentuk yang lain, misalnya dengan cara dibuat
bakso kandungan gizi yang terkandung di dalam tumbuhan yang bernama latin
(Musa acuminate).
Dari hasil penelitian tersebut, terbukti bahwa jantung pisang dapat dijadikan
bahan dasar pembuatan bakso. Hal ini dapat dilihat dari responden yang lebih
menyukai bakso dengan campuran 850 gram jantung pisang 150 gram daging ayam
serta

dengan

campuran

bahan

lainya,

rasa

bakso

yang

terlalu

banyak

mengggunakan daging, ternyata aromanya lebih amis dibanding dengan bakso yang
menggunakan jantung pisang karena jantung pisang tidak memiliki kadar omega 3
dan hanya memiliki kadar lemak yang sedikit. Karena aroma amis disebabkan oleh
adanya kadar omega 3 dan kadar lemak yang tinggi sehingga membuat aroma
bakso menjadi amis, dapat ditegaskan kembali bahwa kandungan zat yang
terkandung di dalam jantung pisang sudah cukup menggantikan peran daging
sebagai bahan dasar pembuatan bakso
Hal ini dapat dilihat dari hasil percobaan pertama dan kedua, pada hasil percobaan
pertama dan kedua untuk kategori sangat suka di dapat hasil untuk rasa 85%, aroma
90% warna 70%, tekstur 80%.
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BAB I
PEDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembuatan bakso biasanya menggunakan daging sapi, ikan,
ayam, kerbau atau udang Bakso adalah makanan yang berbahan
dasar daging yang dibuat bulatan seperti bola.Bahan dasar. Bakso
juga sangat mudah dijumpai dimana saja, misalnya di pasar swalayan,
mall

atau

dipinggir

jalan.

Mayoritas

pedagang

bakso

selalu

menggunakan daging sebagai bahan dasar pembuatanya, sementara
harga

daging

setiap

tahunya

selalu

mengalami

kenaikan

harga,sehingga tidak semua masyarakat dapat menikmati bakso,
terlebih lagi untuk orang yang memiliki kekurangan dalam segi
ekonomi. Bahan dasar daging sebenarnya bisa digantikan dengan
bahan dasar lainya, misalnya dengan menggunakan jantung pisang,
untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap jantung pisang,
oleh karena itu jantung pisang harus dibuat dengan variasi dalam
bentuk yang lain, misalnya dengan cara dibuat bakso kandungan gizi
yang terkandung di dalam tumbuhan yang bernama latin (Musa
acuminate) dinilai sudah cukup untuk menggantikan daging sebagai
bahan dasar dalam pembuatan bakso. Kandungan gizi yang terdapat
pada 100 gram jantung pisang segar terdapat 31 kkal energi,1,2 gram
protein, 0,3 gram lemak dan 7,1 karbohidrat.1 Oleh karena itu peneliti
perlu melakukan penelitian penelitian terhadap pembuatan bakso
yang berbahan dasar jantung pisang.

1

Wila Kusuma Wardani, http://www.organisasi.org/1970/01/isi-kandungan-gizi-buah-pisangraja-komposisi-nutrisi-bahan-makanan.html, diakses pada tanggal 14 Agustus pukul 10.00
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disusun
rumusan masalah sebagai berikut ”Apakah jantung pisang dapat
menggantikan daging sebagai bahan dasar pembuatan bakso?”

C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan umum :
Membuat bakso dengan variasi bahan dasar lain.
2. Tujuan khusus :
Memanfaatkan jantung pisang supaya bisa di jadikan variasi
makanan lain.

D. Manfaat Penelitian
1. Memanfaatkan jantung pisang menjadi makanan yang memiliki
nilai jual yang tinggi
2. Memanfaatkan jantung pisang agar dapat dijadikan variasi
makanan dalam bentuk yang lain
3. Mengetahui zat yang terkandung pada jantung pisang

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN PENYAJIAN HIPOTESIS
A. Kajian Pustaka
1. Bakso
Bakso adalah jenis bola daging yang biasa ditemukan pada
masakan Indonesia. Bakso umumnya dibuat dari campuran daging
sapi giling dan tepung tapioka, akan tetapi ada juga bakso yang
terbuat dari daging ayam, ikan, atau udang bahkan daging kerbau.
Dalam penyajiannya, bakso umumnya disajikan panas-panas
dengan kuah kaldu sapi bening, dicampur mi, bihun, taoge, tahu,
terkadang telur dan ditaburi bawang goreng dan seledri. Bakso
sangat populer dan dapat ditemukan di seluruh Indonesia.Bakso
memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa-Indonesia. Hal ini
ditunjukkan dari istilah 'bakso' berasal dari kata Bak-So, dalam
Bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti 'daging giling'. Karena
kebanyakan penduduk Indonesia adalah muslim, maka bakso lebih
umum terbuat dari daging halal seperti daging sapi, ikan, atau
ayam. Bakso di berbagai tempat juga diolah menjadi makanan yang
bervariasi dan memiliki nilai jual.1

1

Anonim, https://id.wikipedia.org/wiki/Bakso, diakses pada tanggal 15 Agustus pukul 11.45
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2. Tanaman Pisang (Musa parasidiaca)
Buah ini diperkirakan berasal dari kawasan Asia Tenggara. Pisang
mengalami perubahan dan sejarah panjang yang dimulai dari hutan di
Asia Tenggara hingga menjadi salah satu buah paling populer di
dunia. Para ahli berpendapat bahwa buah ini merupakan yang
pertama dibudidayakan oleh manusia dan mendahului budidaya padi.
Budidaya pisang diyakini pertama kali dilakukan di dataran tinggi
Papua Nugini
Adapun klasifikasi tanaman pisang (Musa parasidiaca) adalah
Kingdom

: Plantae

sub kingdom

: Traceobianta

infra kingdom

: Strephtophyta

super divisi

: Spermatophyta

divisi

: Magnoliophyta

kelas

: Liliopsida

sub kelas

: Commelinidae

ordo

: Zingiberales

famili

: Musaceae

genus

: Musa

spesies

: Musa parasidiaca2

3. Jantung Pisang (Musa acuminata)
Jantung pisang merupakan makanan yang sering di abaikan oleh
kebanyakan masyarakat indonesia, padahal didalam jantung pisang
terdapat berbagai macam manfaat serta khasiat yang tersembunyi.
Berdasarkan penelitian, setiap 25 gram jantung pisang mengandung :

2

Sora Templates, http://www.sampulpertanian.com/2017/05/klasifikasi-dan-morfologi-pisangmusa.html, diakses pada tanggal 9 September
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No

Zat yang terkandung

Jumlah zat

1

Karbohidrat

7,1 gram

2

Kalori

31 kkal

3

Lemak

0,3 gram

4

Protein

1,2 gram

Adapun manfaat jantung pisang antara lain:
a. Mencegah stroke
Caranya yaitu dengan menggunakan satu buah jantung
pisang ambon yang direbus. Setelah itu, peras dan ambil
sarinya dan selanjutnya minum sebanyak dua kali sehari untuk
mencegah penyakit stroke.
b. Mencegah Kolesterol
Mampu mengikat lemak jahat dan kolesterol yang
nantinya akan dikeluarkan
c. Menyehatkan Perut
Melancarkan

pencernaan

karena

jantung

pisang

mengandung fiber yang tinggi.
d. Makanan penderita diabetes
Baik untuk penderita diabetes karena jantung pisang
memiliki kadar gula yang rendah.
e. Kaya serat
Mengandung serat pangan yang tinggi sebab jantung
pisang memiliki kandungan seperti karbohidrat, protein, mineral
maupun vitamin seperti betakarotin, vitamin B1.
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f. Baik untuk diet
Karena jantung pisang memberikan efek kenyang lebih
lama, lalu memiliki kadar lemak yang sedikit dibandingkan
dengan nasi putih.
g. Melancarkan siklus darah
Karena jantung pisang bersifat anti koagulan yang dapat
mencegah terjadinya penggumpalan darah.
h. Mencegah kanker
Mengurangi efek radikal bebas dimana radikal bebas ini
bisa mengakibatkan kerusakan kinerja organ, karena sistem
oksidasi mengakibatkan penuaan pada beberapa sel. Estrak
metanol dalam jantung pisang mempunyai karakter seperti
manfaat antioksidan, yang sangat baik untuk mencegah radikal
bebas.
i.

Anti penuaan
Mampu melakukan perbaikan beberapa sel, karena
kandungan flavonoidny berfungsi juga sebagai anti radikal.

j.

Mencegah penyakit gondok
Karena jantung pisang mengandung yodium.

k. Menyembuhkan infeksi
Karena jantung pisang memiliki kandungan etanol dan
dapat menghalangi perkembangan bakteri
l.

Meningkatkan produksi sel darah merah
Kandungan di dalam jantung pisang yang mengandung
zat besi, sehingga akan menambah kandungan hemoglobin
dalam darah.

m. Mengontrol darah saat menstruasi
Hal ini terjadi karena jantung pisang yang di rebus
mempunyai kekuatan untuk mengontrol hormon progesteron
sehingga akan mengontrol keluarnya darah haid.
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n. Memperbaiki mood
Karena jantung pisang memiliki kandungan magnesium
yang dipercaya dapat mengurangi rasa kekhawatiran serta
memperbaiki suasana hati.
o. Meningkatkan produktivitas ASI
Bukan

hanya

manfaat

daun

katuk

yang

mampu

meningkatkan produktivitas air susu seorang ibu, tetapi jantung
pisang dapat menjadi alternatif makanan untuk memperlancar
ASI bagi ibu menyusui. 3

B. Hipotesis
Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa jantung
pisang dapat

menggantikan peran daging sebagai bahan dasar

pembuatan bakso, bakso dinyatakan dapat dikonsumsi apabila hasil
percobaan lebih dari 50% sementara jika kurang dari 50% bakso
dinyatakan tidak layak untuk dikonsumsi.

3

Chy Ana, https://www.manfaat.id/bunga/jantung-pisang/, diakses pada tanggal 20 September 2018
pukul 02.00

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan
cara eksperimen, untuk mengetahui dan membuktikan bahwa jantung
pisang dapat menggantikan peran daging dalam pembuatan bakso.
B. Definisi Operasional
Dari hasil penelitian yang akan peneliti lakukan di dapat hasil sebagai
berikut:
Variabel bebas : Jantung pisang
Variabel terikat : Bakso
C. Populasi dan Sampel
Populasi : Semua jantung pisang yang berada di pasar tambun
Sampel

: Jantung pisang 850 gr

D. Alat dan Bahan penelitian
Instrumen pada penelitian ini adalah sebagai berikut.
Alat :
1. Pisau
2. Blender
3. Panci
4. Sarung tangan plastik
5. Mixer
6. Panci presto
7. Talenan
8. Baskom

9
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Bahan :
1. Jantung pisang 850 gram
2. Tepung ½ kg
3. Sagu 250 gram
4. Air dingin
5. Garam
6. Kapur
7. Daging ayam 150 gram

E. Cara Kerja
a. Pembuatan bakso
1. Diapkan alat dan bahan
2. Jantung pisang dicuci hingga bersih
3. Jantung pisang direndam menggunakan air kapur
4. Diambil bagian kulit jantung pisangnya saja
5. Dipotong bagian kulit jantung pisang menjadi potongan kecil
6. Disiapkan air panas dalam panci
7. Dimasukkan potongan jantung pisang kedalam air panas yang
sudah di siapkan dan tunggu 10-15 menit untuk menghilangkan
getah pada jantung pisang
8. Jantung pisang diangkat dan bilas menggunakan air dingin
9. Kulit jantung pisang dimasukkan ke dalam blender untuk
dihaluskan
10. Kulit jantung pisang dituangkan kedalam wadah yang telah di
sediakan
11. Ditambahkan tepung terigu kedalamnya dan campurkan sedikit air
lalu aduk menggunakan mixer.
12. Ditambahkan sagu dan masukkan perlahan-lahan
13. Dibentuk adonan bakso menjadi bulatan-bulatan kecil
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14. Jantung pisang direbus kedalam panci yang berisi air panas
15. Didiamkan hingga bakso naik keatas permukaan air
b. Uji Coba
1. Pembuatan bakso yang sudah dibuat diuji coba kepada 10 orang
responden
2. Masing-masing responden diminta untuk mencoba bakso yang
sudah dibuat
3. Masing-masing responden memberikan pendapat tentang rasa
bakso dengan memberikan keterangan yaitu sangat suka, suka,
kurang suka dan tidak suka
4. Hasil uji coba dimasukkan kedalam tabel

F. Waktu dan Tempat
Waktu

: 22 september 2018

Tempat

: Kartika Wanasari blok b5 no.6 Cibitung

G. Analisis Hasil
Analisis hasil penelitian menggunakan cara menganalisa hasil uji coba
terhadap rasa, warna,tekstur dan aroma kepada 10 orang responden,
untuk percobaan bakso berbahan dasar jantung pisang.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Dari hasil penelitian uji organolrptik terhadap bakso yang dibuat
dengan memanfaatkan jantung pisang sebagai bahan dasar pembuatan
bakso. Maka dapat diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 4.1

Percobaan dengan 850 gram jantung pisang, 150 gram

daging ayam dan sisanya menggunakan bahan lainya.

Rasa
1

2

Aroma
3

4

1

2

Warna
3

4

1

2

Tekstur
3

4

1

2

3

4

No
1

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

2

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

3

ѵ

ѵ

4

ѵ

ѵ

5

ѵ
ѵ

6

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

7

ѵ

ѵ

8

ѵ

ѵ

9

ѵ

ѵ

10

ѵ

ѵ

ѵ
ѵ

ѵ

ѵ
ѵ

ѵ

ѵ

ѵ
ѵ

ѵ

Jumlah

0

0

3

7

0

0

2

8

0

1

5

4

0

0

2

8

Present

0

0

30

70

0

0

20

80

0

10

50

40

0

0

20

80

ase

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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Keterangan :
1 = Tidak Suka
2 = Kurang Suka
3 = Suka
4 = Sangat Suka
Tabel 4.2 Percobaan dengan 850 gram jantung pisang, 200 gram
daging ayam dan sisanya menggunakan campuran bahan lainya
No

Rasa
1

2

3

Aroma
4

1

2

3

Warna
4

1

2

3

Tekstur
4

1

2

3

4

1

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

2

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

3

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

4

ѵ

ѵ

ѵ

5

ѵ

ѵ

ѵ

6

ѵ

ѵ

ѵ

7

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

8

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

9

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

10

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ
ѵ
ѵ

Jumlah

0

0

0

10

0

0

0

10

0

0

0

10

0

0

2

8

Present

0

0

0

100

0

0

0

100

0

0

0

100

0

0

20

80

ase

%

%

%

%

% %

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Keterangan :
1 = Tidak Suka
2 = Kurang Suka
3 = Suka
4 = Sangat Suka
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Tabel 4.3 Hasil rata-rata uji organoleptik pada percobaan pertama dan
kedua
Aspek

1

2

3

4

Rasa

0%

0%

15%

85%

Aroma

0%

0%

10%

90%

5%

25%

70%

0%

20%

80%

Warna
Tekstur

Keterangan :
1 = Tidak Suka
2 = Kurang Suka
3 = Suka
4 = Sangat Suka

0%
0%
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B. Pembahasan

Berdasarkan hasil uji organoleptik pertama pada ( Tabel 4.1 ) dari
percobaan pertama organoleptik pada sepuluh orang responden
didapatkan hasil, responden yang suka terhadap rasa bakso jantung
pisang 30%, aroma 20%, warna 50% dan tekstur 20% hal ini dikarenakan
pada percobaan pertama rasa jantung pisangnya kurang terasa, warna
baksonya pun kurang mirip seperti bakso pada umumnya, aroma jantung
pisangnya tidak tercium, dan untuk teksturnya masih kenyal karena
terlalu banyak campuran air.

Berdasarkan hasil uji organoleptik kedua pada percobaan (Tabel 4.2)
pada percobaan kedua hasil uji organoleptik bakso jantung pisang yang
ditambahkan daging 200 gram kepada sepuluh orang responden
didapatkan hasil yang suka terhadap rasa 0%, aroma 0%, warna 0%, dan
tekstur 20%. Lalu responden yang sangat suka terhadap rasa ada 100%,
aroma 100%, warna 100% dan tekstur 80%, hal ini sudah diketahui
karena pada percobaan pertama bahwa rasa bakso jantung pisang ini
kurang terasa dan untuk aroma jantung pisangnya tidak tercium,
selanjutnya untuk warnanya juga kurang mirip dengan warna bakso pada
umumnya, dan teksturnya yang masih kenyal. Sedangkan pada
percobaan kedua responden menilai rasa jantung pisangnya sudah
terasa dan sudah enak untuk dimakan, selanjutnya aroma jantung
pisangnya sudah mulai tercium, kemudian untuk warna dan teksturnya
sudah menyerupai bakso pada umumnya
Berdasarkan hasil rata – rata uji kedua organoleptik (Tabel 4.3) dapat
dilihat bahwa untuk aspek dari rasa, aroma, warna, dan tekstur untuk
kategori tidak suka dan kurang suka responden tidak memilih kategori
tersebut, sedangkan untuk kategori suka terhadap rasa 15%, aroma 10%,
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warna 25%, dan tekstur 20%, selanjutnya untuk kategori sangat suka
responden menilai terhadap rasa 85%, aroma 90%, warna 70%, dan
tekstur 80%. Dari hasil rata – rata ini kita dapat menilai bahwa responden
lebih memilih kategori sangat suka ketimbang suka saja.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada percobaan pertama dan
kedua dapat diambil kesimpulan bahwa jantung pisang dapat dijadikan
sebagai bahan dasar pembuatan bakso, karena pada jantung pisang
terdapat kandungan karbohidrat, kalori, protein dan lemak yang dinilai
sudah mampu menggantikan peran daging sebagai bahan dasar
pembuatan bakso, kemudian pada percobaan pertama dan kedua untuk
kategori sangat suka di dapat hasil untuk rasa 85%, aroma 90% warna
70%, tekstur 80%, dan dengan ini membuktikan bahwa bakso jantung
pisang sudah layak untuk di konsumsi.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian tersebut, dapat dibuktikan bahwa jantung pisang
dapat dijadikan bahan dasar pembuatan bakso. Hal ini dapat dilihat dari
hasil percobaan pertama dan kedua, pada hasil percobaan pertama dan
kedua untuk kategori sangat suka di dapat hasil untuk rasa 85%, aroma
90% warna 70%, tekstur 80%, oleh karena itu jantung pisang dinyatakan
layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat, maka dengan ini masyarakat
dapat melakukan percobaan untuk membuat bakso dengan menggunakan
bahan dasar jantung pisang, dapat ditegaskan kembali bahwa kandungan
karbohidrat, kalori, protein dan leamak pada jantung pisang dinilai sudah
mampu menggantikan peran daging sebagai bahan dasar pembuatan
bakso.

B. Saran
1. Untuk mendapat hasil yang maksimal, jantung pisang sebaiknya
dicampur daging ayam saat proses pembuatan bakso supaya hasilnya
lebih optimal, tetapi dengan jumlah takaran yang sedikit.
2. Dalam proses pembuatan bakso sebaiknya jangan terlalu banyak
menggunakan air sebagai campuranya, karena dapat mempengaruhi
tekstur bakso nantinya.
3. Untuk menghilangkan rasa pahit pada jantung pisang sebaiknya
direbus dengan campuran kapur dan garam
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