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ABSTRAK 

 

 Tepung pisang modifikasi dibuat melalui proses fermentasi spontan dan 

otoklaf yang dilanjutkan dengan pendinginan untuk meningkatkan kandungan pati 

resisten dan menurunkan indeks glikemiknya. Pati resisten dapat difermentasi 

oleh mikroflora usus besar yang akan menghasilkan asam lemak rantai pendek, 

yaitu asam propionat, asam asetat, dan asam butirat, yang dapat memberikan 

aspek fungsional bagi kesehatan tubuh. Produk pangan dengan nilai indeks 

glikemik rendah dicerna lebih lambat oleh tubuh sehingga akan memberikan 

suplai energi secara bertahap. Tepung pisang modifikasi berpotensi untuk 

dikembangkan menjadi pangan fungsional, salah satunya berupa produk pangan 

sarapan berbentuk flakes. Penelitian ini meliputi tahap pembuatan tepung pisang 

modifikasi, tahap pembuatan produk  pangan sarapan, dan tahap uji produk 

pangan sarapan seperti uji proksimat untuk mengukur kandungan gizi, uji pati 

resisten, uji inulin, uji indeks glikemik, serta uji tingkat penerimaan konsumen 

terhadap produk pangan sarapan ini.  

 Hasil pengujian menunjukkan bahwa flakes tepung pisang modifikasi 

memiliki nilai energi total sebesar 384.64 kkal/100 g, kadar air 3.47 %, kadar abu 

2.77 %, lemak total 1.92 %, protein 4.64 %, dan karbohidrat total sebesar 87.20 

%. Kandungan pati resisten tepung pisang modifikasi sebesar 25.96 g/100 g, 

sedangkan pada flakes tepung pisang modifikasi menjadi 14.37 g/100 g. 

Kandungan inulin pada flakes tepung pisang modifikasi sebesar 3.72 g/100 g dan 

pada tepung pisang sebesar 3.51 g/100 g. Nilai indeks glikemik flakes tepung 

pisang modifikasi ialah 54.99 sehingga dapat dikatakan memiliki indeks glikemik 

sedang. Secara overall, tingkat penerimaan konsumen terhadap produk ini cukup 

baik namun masih memerlukan perbaikan dalam hal teksturnya.  

 

Kata kunci: tepung pisang modifikasi, pangan sarapan, pati resisten, indeks 

glikemik  
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I   PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pola konsumsi masyarakat Indonesia saat ini mulai mengarah ke jenis 

makanan yang memiliki nilai tambah dalam hal manfaat bagi kesehatan 

tubuh. Makanan yang memberi efek positif bagi kesehatan tubuh dikenal 

dengan istilah pangan fungsional. Salah satu pangan fungsional yang menjadi 

tren saat ini adalah pangan yang mengandung pati resisten. 

 Menurut BNF (2005), pati resisten termasuk sumber serat  yang penting 

bagi kesehatan usus besar (kolon). Pati resisten dalam jumlah yang cukup 

tinggi dapat berfungsi sebagai  prebiotik. Prebiotik adalah suatu unsur 

makanan yang mempunyai pengaruh menguntungkan bagi manusia dan 

secara efektif menstimulasi pertumbuhan dan aktivitas metabolik dari 

sejumlah terbatas bakteri probitik dalam kolon sehingga memberi efek baik 

bagi kesehatan pencernaan. Selain itu, FAO (2007) menyatakan bahwa 

prebiotik diklasifikasikan sebagai pangan yang aman (GRAS atau Generally 

Recognized As Safe). 

 Menurut data BPS (2012), pada tahun 2011 Indonesia menghasilkan 

6.132.695 ton pisang. Selain memiliki potensi yang  besar dalam menunjang 

peningkatan pendapatan masyarakat petani, pisang juga merupakan bahan 

baku industri olahan untuk keripik, pure, dan tepung serta komoditas yang 

potensial untuk meningkatkan ekspor buah (Departemen Pertanian 2005). 

 Pisang merupakan bahan pangan yang memiliki kandungan pati cukup 

tinggi, yaitu sekitar 61-73% (Abdillah 2010). Kandungan pati tersebut dapat 

dimodifikasi menjadi pati resisten melalui proses fermentasi dan otoklaf yang 

dilanjutkan dengan pendinginan (Jenie et al. 2009). Proses tersebut 

menghasilkan produk berupa tepung yang dapat dijadikan bahan baku untuk 

membuat berbagai produk pangan. 

 Produk pangan sarapan menjadi salah satu makanan yang dipilih 

masyarakat sebagai menu sarapan karena segi kepraktisannya (Morales et al. 

2005). Sebagai sumber energi di pagi hari diharapkan produk pangan sarapan 

dapat memberi asupan energi secara bertahap dan dalam jangka waktu yang 

cukup panjang untuk dapat menunjang aktivitas dan juga memiliki kandungan 

zat-zat makanan yang dapat menyehatkan tubuh. Oleh karena itu, penelitian 

ini dirancang untuk mengembangkan produk pangan sarapan dengan 

kandungan pati resisten tinggi dan nilai indeks glikemik rendah yang 

diperoleh dari bahan baku tepung pisang modifikasi. 

1.2 Perumusan Masalah 

a. Produksi pisang yang melimpah di Indonesia dan belum dapat 

dimanfaatkan dengan baik karena umur simpannya yang singkat. 

b. Nilai jual dari pisang dalam bentuk segar cukup rendah sehingga 

diperlukan penambahan nilai jual pisang dengan mengolahnya ke dalam 

bentuk lain. 

c. Pisang secara alami mengandung pati resisten yang dapat berfungsi 

sebagai prebiotik namun pati resisten tersebut termasuk tipe II yang 

mudah hilang selama pengolahan sehingga diperlukan modifikasi dalam 

proses pembuatan tepung pisang. 

d.  Produk pangan sarapan yang banyak diproduksi saat ini hanya 

mengangkat karbohidrat sebagai keunggulannya dalam menyuplai energi 
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bagi tubuh dan masih  jarang yang mengembangkan produk pangan 

sarapan yang memiliki efek positif bagi pencernaan tubuh. 

1.3 Tujuan Program 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu mengoptimalkan 

pemanfaatan pisang yang produksinya berlimpah dan umur simpannya rendah 

dengan mengolahnya ke dalam bentuk tepung, meningkatkan kandungan pati 

resisten pisang dengan melakukan modifikasi pada proses penepungan 

pisang, serta mengembangkan produk pangan sarapan berbahan baku tepung 

pisang modifikasi yang memiliki efek positif bagi kesehatan tubuh. 

1.4 Luaran yang Diharapkan 

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah adanya produk pangan 

sarapan berbentuk flakes berbahan baku tepung pisang modifikasi yang 

memiliki sifat indeks glikemik rendah dan kandungan pati resistan tinggi. 

Selain itu, luaran lain yang diharapkan adalah penyusunan artikel yang 

memuat hasil penelitian ini, publikasi kepada masyarakat luas, dan pengajuan 

paten atas hak cipta hasil penelitian ini. 

1.5 Kegunaan Program 

Kegiatan ini dapat menyediakan alternatif produk pangan sarapan yang 

dapat memberi efek positif bagi kesehatan tubuh karena mengandung pati 

resisten dan memiliki indeks glikemik yang rendah. 

 

II TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Pisang 

Pisang dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu pisang jenis 

banana yang dimakan setelah diolah, pisang jenis plaintain yang dimakan 

setelah diolah, pisang berbiji yang dimanfaatkan daunnya, dan pisang yang 

diambil seratnya (Deptan 2009). Komposisi buah pisang bervariasi tergantung 

pada varietasnya. Pada umumnya daging buah pisang mengandung energi, 

karbohidrat, protein, lemak, berbagai vitamin serta mineral.  Karbohidrat 

merupakan kandungan makromolekul yang paling tinggi di dalam buah 

pisang, yaitu sekitar  24.30% (Aurore et al. 2009). 

2.2 Pati Resisten 

 Pati ada yang dapat dicerna dan ada yang tidak dapat dicerna. Sejumlah 

besar pati yang tidak dapat dicerna masuk ke dalam usus besar dan 

merupakan substrat penting bagi mikroflora kolon. Pati tersebut bersifat 

resisten terhadap enzim pencernaan sehingga disebut pati resisten (resistant 

starch/RS). Pati resisten dapat terukur bersama-sama dengan serat dalam 

bahan pangan sebagai komponen serat pangan. Adanya serat dalam bahan 

pangan dapat memengaruhi asupan nutrisi dan energi serta meningkatkan 

pelebaran lambung yang berkaitan dengan penahanan rasa kenyang 

(Nurhayati 2011).  

 Ada empat macam pati resisten yang dikelompokkan menurut asal 

terbentuknya, yaitu RS tipe I, II, III, dan IV. RS tipe I adalah jenis pati yang 

terperangkap di dalam matriks sel, seperti pati pada polong-polongan. RS tipe 

II adalah pati alami yang berupa granula pati, contohnya pati jagung yang 

kaya amilosa, pati kentang, dan pati pisang mentah. RS tipe III adalah pati 

yang sudah mengalami retrogradasi karena pemanasan dan pendinginan 
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berulang-ulang. RS tipe IV adalah pati yang telah dimodifikasi secara kimia 

(Sajilata et al. 2006). 

2.3 Indeks Glikemik 

 Indeks glikemik adalah petunjuk tentang faali makanan terhadap kadar 

glukosa darah dan respon inulin (Foster-Powell & Miller 1995). Pangan yang 

menaikkan kadar glukosa darah dengan cepat memiliki IG tinggi, sebaliknya 

pangan yang menaikkan kadar glukosa darah dengan lambat memiliki IG 

rendah. Glukosa murni digunakan sebagai pembanding IG yang memiliki 

nilai IG 100. Pangan dikategorikan ke dalam indeks glikemik berikut: pangan 

berindeks glikemik rendah dengan indeks glikemik di bawah 55, pangan 

berindeks glikemik sedang dengan indeks glikemik antara 55-70, dan pangan 

berindeks glikemik tinggi dengan indeks glikemik di atas 70. Beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi IG suatu pangan di antaranya adalah proses 

pengolahan, perbandingan kadar amilosa dan amilopektin, kadar gula dan 

daya osmotik, kandungan serat, kandungan lemak dan protein serta 

kandungan zat antigizi (Foster-Powell & Miller 1995). 

2.4 Tepung Pisang Modifikasi 

 Tepung pisang umumnya dibuat dari pisang plaintain dengan 

kematangan ¾ penuh atau kira-kira berumur 80 hari setelah berbunga. 

Tepung pisang mengandung pati resisten alami yang termasuk tipe II 

sehingga mudah hancur selama proses pengolahan. Untuk mengubah jenis 

pati resistennya agar lebih stabil selama pengolahan dilakukan modifikasi 

terhadap proses pengolahan tepung pisang. Jenie et al. (2009) memberi 

modifikasi perlakuan berupa fermentasi dan otoklaf yang dilanjutkan 

pendinginan. Perlakuan tersebut menghasilkan tepung pisang dengan kadar 

pati resisten tipe III sebesar 9.19% (bk) (Jenie et al. 2010). Nurhayati (2011) 

melakukan modifikasi dengan menambah proses otoklaf menjadi dua siklus 

sehingga didapat kadar pati resisten sebesar 28.88%.   

2.5 Pangan Sarapan 

 Saat ini produk pangan sarapan (sereal) yang digemari masyarakat adalah 

sereal yang siap disantap karena segi kepraktisannya. Salah satunya 

berbentuk flakes. Pembuatan produk flakes dilakukan dengan mengukus 

bahan yang telah dihancurkan pada kondisi bertekanan selama dua jam atau 

lebih lalu dipipihkan di antara dua rol baja. Setelah itu bahan tersebut 

dikeringkan dan dipanggang pada suhu tinggi (Tribelhorn 1991). Pengeringan 

pati yang telah mengalami gelatinisasi merupakan prinsip dasar sereal sarapan 

instan berbentuk flakes ini. Pati kering tersebut masih  memiliki kemampuan 

untuk menyerap sejumlah air dalam jumlah cukup besar. Setelah air terserap 

ke dalam pati maka sereal tersebut dapat langsung dikonsumsi. 

 
III METODE PENDEKATAN 

Metode pendekatan pada penelitian ini adalah pembuatan tepung 

pisang modifikasi berdasarkan studi literature dan penentuan formula flakes 

tepung pisang modifikasi berdasarkan trial and error. Uji organoleptik yang 

digunakan adalah uji rating hedonik dengan menggunakan 70 panelis. 

Respon yang dikumpulkan berupa tingkat kesukaan panelis terhadap atribut 

warna, aroma, rasa, tekstur dan overall flakes tepung pisang modifikasi. 

Analisis kimia yang dilakukan terdiri dari pengukuran kandungan gizi dengan 
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analisis proksimat, pengukuran kadar pati resisten dan inulin, serta pengujian 

indeks glikemik menggunak responden. 

 
IV PELAKSANAAN PROGRAM 

4.1  Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, dimulai dari bulan Februari 

sampai Juni 2013, di  Pilot Plant PAU, Pilot Plant SEAFAST, dan 

Laboratorium Departemen Imu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi 

Pertanian, Institut Pertanian Bogor. 

4.2 Jadwal Faktual Pelaksanaan  
No Kegiatan Bulan Maret Bulan April Bulan Mei Bulan Juni Penanggung jawab 

1. Studi pustaka                 Seluruh anggota 

2. Pembelian dan 
persiapan  bahan 

                Bernardine Anita 

3. Persiapan 

laboratorium 

                Sarah Fidilah 

4. Pembuatan tepung 
pisang modifikasi 

                Dwiyanto Kurniawan 

5. Aplikasi pembuatan 

produk pangan 

sarapan berbentuk 
flakes 

                Bernardine Anita 

6. Pengukuran 

kandungan gizi flakes 

                Charles 

7. Pengukuran 
kandungan pati 

resisten flakes 

                Charles 

8. Pengukuran 
kandungan inulin 

flakes 

                Sarah Fidilah 

9. Pengukuran indeks 
glikemik flakes 

                Bernardine Anita 

10. Uji organoleptik                 Dwiyanto Kurniawan 

11. Evaluasi                 Seluruh anggota 

 

4.3 Instrumen Pelaksanaan 

  4.3.1 Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buah pisang 

tanduk, akuades steril, gula pasir, susu, air, kertas saring, kapas, heksana, 

buffer KCl-HCl, larutan pepsin, buffer Na-fosfat, enzim alfa-amilase, 

akuades, KOH, HCl, buffer Na-asetat, AMG, larutan fenol, larutan H2SO4 

pekat, dan larutan glukosa standar. 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pisau, talenan, 

baskom, otoklaf, lemari pendingin, tray dryer, mesin penggiling tepung, 

ayakan mesh 80, Loyang, mixer, drum dryer, oven, gelas ukur, pengaduk, 

timbangan, kain saring, neraca analitik, gelas piala, gelas ukur, gelas 

pengaduk, termometer, kertas saring, labu takar, tabung reaksi bertutup, 

pipet mikro, pipet Mohr, vortex, kuvet, spektrofotometer, bunsen, dan 

cawan porselin, desikator, tanur listrik, soxhlet, labu lemak, tabung 

sentrifus, inkubator, penangas air, glukometer, dan lancet. 

 4.3.2 Tahapan Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu tahap pembuatan tepung 

pisang modifikasi, tahap pembuatan poduk pangan sarapan berbentuk 

flakes, dan tahap analisis produk. 
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Pembuatan tepung pisang modifikasi dilakukan menurut langkah 

berikut: pisang diiris dengan ketebalan 5 mm kemudian direndam dalam 

akuades steril (3:4) dan difermentasi selama 12 jam pada suhu kamar. 

Pisang yang sudah difermentasi kemudian ditiriskan dan dilanjutkan 

dengan dua sikus retrogradasi yaitu pemanasan bertekanan tinggi yang 

diikuti pendinginan. Proses pemanasan bertekanan dilakukan dengan 

menggunakan otoklaf pada suhu 121
 0

C selama 15 menit yang kemudian 

didinginkan pada suhu 4 
0
C selama 21 jam. Selanjutnya pisang 

dikeringkan pada suhu 50 
0
C selama 12 jam dan digiling hingga berukuran 

60 mesh. 

Pembuatan flakes tepung pisang modifikasi dilakukan menurut 

langkah berikut: bahan kering berupa tepung pisang modifikasi dicampur 

dengan susu, gula, dan soda kue kemudian diaduk sampai rata. Setelah itu 

dimasukkan air sejumlah 100% dari total adonan kering. Kemudian bahan-

bahan tersebut dibuat adonan hingga merata. Adonan dikukus pada suhu 

60-70 
o
C selama 5 menit. Proses flaking dilakukan setelah adonan cukup 

kalis menggunakan sheeter. Setelah didapatkan ketebalan sesuai ukuran 

yang diinginkan, adonan ditata di atas loyang dan dipanggang dengan oven 

pada suhu 150 
o
C selama 25 menit. 

Penentuan formulasi produk flakes tepung pisang modifikasi 

dilakukan menurut trial and error berdasarkan segi organoleptik dengan 

mengupayakan penggunaan tepung pisang modifikasi semaksimal 

mungkin. Produk flakes tepung pisang modifikasi kemudian diuji untuk 

mengetahui kandungan gizi, kandungan pati resisten, kandungan inulin, 

indeks gikemik, serta tingkat penerimaan konsumen terhadap produk. 

Kandungan gizi, pati resisten, dan inulin didapat dari hasil analisis di 

laboratorium, indeks glikemik didapat dari pengujian menggunakan 

responden yang disertai dengan informed consent, dan tingkat penerimaan 

didapatkan melalui uji rating hedonik menggunakan 70 orang panelis tidak 

terlatih. 

4.4 Rekapitulasi Rancangan dan Realisasi Biaya 

 Pemasukan: 

Dana Hibah Dikti              Rp 10.400.000 

Pengeluaran: 

No. Keterangan Jumlah (Rp) 

1 Administrasi dan dokumentasi 755000 

2 Alat dan bahan pembuatan tepung pisang modifikasi 429000 

3 Alat dan bahan pembuatan banana flakes 224500 

4 Analisis proksimat banana flakes 385000 

5 Uji pati resisten 1000000 

6 Uji inulin 300000 

7 Peralatan uji indeks glikemik 1695000 

8 Operasional uji indeks glikemik 3018000 

9 Publikasi majalah Emulsi 150000 

10 Keperluan pameran 160800 

11 Uji organoleptic 737000 

12 Sewa alat-alat produksi 1500000 

 

Total Pengeluaran  10354300 
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V HASIL DAN PEMBAHASAN  

Produk tepung pisang modifikasi yang dihasilkan memiliki karakteristik 

warna coklat muda dan ukuran 60 mesh dengan aroma pisang tua yang belum 

matang. Rendemennya mencapai 20% berat buah pisang segar. Produk flakes 

tepung pisang modifikasi yang dihasilkan memiliki karakteristik warna coklat 

tua, rasa manis ringan, dan tekstur renyah agak keras dengan aroma keripik 

pisang. Rendemennya mencapai 90% adonan kering. 

Hasil uji nilai gizi dari flakes tepung pisang modifikasi menyatakan 

bahwa produk tersebut memiliki nilai energi total sebesar 384.64 kkal/100 g, 

kadar air 3.47 %, kadar abu 2.77 %, lemak total 1.92 %, protein 4.64 %, dan 

karbohidrat total sebesar 87.20 %. Kandungan energi dan karbohidratnya 

yang cukup tinggi menjadikan produk flakes tepung pisang modifikasi 

potensial sebagai alternatif pangan sarapan yang menyediakan sumber energi 

untuk beraktivitas di pagi hari. Tabel 2 menunjukkan kandungan gizi produk 

flakes tepung pisang modifikasi. 

Tabel 2  Kandungan gizi produk flakes tepung pisang modifikasi 

No. Parameter Uji Jumlah 

1 Energi total 384.64 kkal/100g 

2 Kadar air 3.47 % 

3 Kadar abu 2.77 % 

4 Lemak total 1.92 % 

5 Protein 4.64 % 

6 Karbohidrat total 87.20 % 

 

Hasil pengujian pati resisten menunjukkan nilai pati resisten pada tepung 

pisang modifikasi sebesar 25.96 g/100 g. Jumlah pati resistennya meningkat 

dibandingkan dengan jumlah pati resisten tepung pisang pada umumnya, 

yaitu 6.50 g/100 g (Nurhayati 2011). Jumlah pati resisten menurun pada 

flakes tepung pisang modifikasi menjadi 14.37 g/100 g. Hal ini disebabkan 

oleh berkurangnya persentasi tepung pisang modifikasi di dalam produk 

flakes tepung pisang modifikasi dan adanya proses pengolahan yang dapat 

menghancurkan struktur pati resisten.  Kadar pati resisten kedua produk dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3  Kadar pati resisten produk 

No. Jenis Produk 
Kadar 

Air (%) 

Kadar Pati 

Resisten (g/100g) 

Kadar Pati Resisten 

Basis Kering (%) 

1 
Tepung Pisang 

Modifikasi 
6.84 23.93 25.69 

2 
Flakes Tepung 

Pisang Modifikasi 
3.47 13.87 14.37 

 

Kadar pati resisten tepung pisang modifikasi mencapai 3.65 kali kadar 

pati resisten tepung pisang tanpa modifikasi (Nurhayati 2011). Kadar pati 

resisten produk flakes tepung pisang modifikasi mencapai 4.33 kali kadar pati 

resisten produk flakes  yang beredar di pasaran (Murphy et al. 2008). 

Pati resisten sendiri merupakan kelompok pati yang tidak dapat dicerna 

oleh enzim dan terdiri dari berbagai jenis pati lainnya yang lebih spesifik, 

salah satunya adalah inulin. Kandungan inulin pada flakes tepung pisang 
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modifikasi sebesar 3.72 g/100 g dan pada tepung pisang sebesar 3.51 g/100 g. 

Peningkatan kandungan inulin dari tepung pisang modifikasi hingga dalam 

bentuk produk flakes tepung pisang modifikasi diduga akibat adanya 

penambahan berbagai bahan penyusun lain dalam pembuatan flakes tepung 

pisang modifikasi yang juga memiliki kandungan inulin. Dengan nilai inulin 

yang cukup tinggi ini, flakes tepung pisang modifikasi dapat  membantu 

memudahkan buang air besar (laksatif), jika disertai dengan minum air yang 

cukup. Secara alami, pisang mengandung sekitar 2.70 % inulin basis kering. 

Proses modifikasi yang dilakukan telah berhasil meningkatkan jumlah 

kandungan pati resisten dan inulin di kedua jenis produk. Kadar inulin kedua 

jenis produk dapat dilihat di Tabel 4. 

Tabel 4  Kadar inulin produk 

No. Jenis Produk 
Kadar Air 

(%) 

Kadar Inulin 

(g/100g) 

Kadar Inulin 

Basis Kering (%) 

1 
Tepung Pisang 

Modifikasi 
6.84 3.27 3.51 

2 
Flakes Tepung 

Pisang Modifikasi 
3.47 3.59 3.72 

 

Nilai indeks glikemik para responden dapat dilihat pada Tabel 5. Indeks 

glikemik produk didapat dari rata-rata indeks glikemik para responden, yaitu 

54.99 sehingga termasuk dalam kategori pangan berindeks glikemik rendah. 

Tabel 5  Indeks glikemik flakes tepung pisang modifikasi 
No. Flakes Tepung Pisang Modifikasi 

Luas 

Kurva 

Standar Glukosa 

Luas 

Kurva 

Indeks 

Glikemik 

Kadar Gula Darah (mg/dL) Kadar Gula Darah (mg/dL) 

Menit Ke- Menit Ke- 

0 30 60 90 120 0 30 60 90 120 

1 91 132 91 105 101 2835 78 158 180 135 102 7530 37,65 

2 95 159 127 99 68 2960 83 144 138 117 110 4905 60,35 

3 79 128 105 93 77 2660 76 130 154 125 128 6210 42,83 

4 85 101 114 93 88 1523 83 108 130 118 120 3765 40,45 

5 82 142 112 78 67 2670 79 154 140 102 69 4632 57,64 

6 83 123 134 137 121 4164 79 146 153 115 77 5274 78,95 

7 82 99 78 69 77 442 89 101 95 97 83 732 60,38 

8 82 147 118 114 88 4080 75 178 117 129 116 6585 61,96 

Rata-rata (Indeks Glikemik Flakes Tepung Pisang Modifikasi) 54,99 

 

Hasil uji rating hedonik menunjukkan bahwa panelis agak menyukai 

produk ini dalam hal warna, rasa, aroma, dan overall. Tingkat kesukaan 

panelis terhadap aspek rasa, aroma, dan overall flakes tepung pisang 

modifikasi bahkan lebih tinggi  secara signifikan dibandingkan tingkat 

kesukaan mereka terhadap flakes yang umum beredar di pasaran. Namun 

tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur produk ini masih rendah sehingga 

formulasi bahan yang terkait tekstur produk masih harus diperbaiki. Gambar 

1 menunjukkan tingkat kesukaan panelis terhadap flakes tepung pisang 

modifikasi dan flakes yang umum beredar di pasaran.  
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VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Produk tepung pisang modifikasi yang dihasilkan memiliki karakteristik 

warna coklat muda dan ukuran 60 mesh dengan aroma pisang tua yang belum 

matang. Rendemennya mencapai 20% berat buah pisang segar. Produk 

pangan sarapan flakes tepung pisang modifikasi memiliki karakteristik warna 

cokelat tua, rasa manis ringan, dan tekstur renyah agak keras dengan aroma 

keripik pisang. Rendemennya mencapai 90% adonan kering. 

Hasil uji nilai gizi dari flakes tepung pisang modifikasi menyatakan 

bahwa produk tersebut memiliki nilai energi total sebesar 384.64 kkal/100 g, 

kadar air 3.47 %, kadar abu 2.77 %, lemak total 1.92 %, protein 4.64 %, dan 

karbohidrat total sebesar 87.20 %. Hasil pengujian pati resisten menunjukkan 

nilai pati resisten pada tepung pisang modifikasi sebesar 25.96 g/100 g, 

sedangkan pada flakes tepung pisang modifikasi menjadi 14.37 g/100 g. 

Kandungan inulin pada flakes tepung pisang modifikasi sebesar 3.72 g/100 g 

dan pada tepung pisang sebesar 3.51 g/100 g. Indeks glikemik produk didapat 

dari rata-rata indeks glikemik para responden, yaitu 54.99 sehingga termasuk 

dalam kategori pangan berindeks glikemik sedang. Secara overall, produk ini 

dapat diterima konsumen. 

Untuk perbaikan lebih lanjut, disarankan untuk merubah formulasi 

produk, terutama yang terkait dengan tekstur produk untuk meningkatkan 

tingkat penerimaan konsumen terhadap produk ini. 
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VIII LAMPIRAN  

DOKUMENTASI KEGIATAN 

 

Tahap Pembuatan Tepung Pisang Modifikasi 

    
Pengupasan dan pemotongan pisang Proses pemanasan bertekanan-

pendinginan dengan autoklaf dan 

refrigerator 

 

    
Pengeringan dalam tray dryer dan penggilingan dengan pin disc mill 

menghasilkan tepung pisang modifikasi 
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Tahap Pembuatan Flakes Tepung Pisang Modifikasi 

  
Tahap pencampuran bahan penyusun flakes tepung pisang modifikasi 

 

    
Pengukusan dan pembentukan adonan flakes tepung pisang modifikasi 

 

     
Penataan di atas loyang dan pemanggangan adonan dengan oven 

menghasilkan produk flakes tepung pisang modifikasi 

 

Tahap Pengujian Indeks Glikemik Flakes Tepung Pisang Modifikasi 

  
Responden mengonsumsi flakes dilanjutkan dengan pengujian gula darah 

oleh perawat 

 

Tahap Uji Organoleptik 

  
Suasana pengujian organoleptik flakes tepung pisang modifikasi 

 

Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual 

  
Pelatihanan Potensi Paten & Hak Kekayaan Intelektual di IPB 




