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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara agraris dimana sebagian besar penduduknya hidup 

dari hasil bercocok tanam atau bertani, sehingga pertanian merupakan sektor yang 

memegang peranan penting dalam kesejahteraan kehidupan penduduk Indonesia. 

Menurut data Badan Pertanahan Nasional (BPN) menunjukkan bahwa tahun 2004, 

total sawah di Indonesia tercatat 8,9 juta hektar. Hal ini tentunya menjadikan 

Indonesia sebagai  salah satu  negara penghasil beras dengan varian dan kualitas 

yang bermacam-macam. 

Tidak bisa dipungkiri beras merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian 

besar penduduk  Indonesia. Menurut Riyadi (2002) beras merupakan makanan 

pokok dari 98 % penduduk Indonesia, bahkan preferensi masyarakat terhadap beras 

semakin besar. Berdasarkan data Susenas 1990-1999, tingkat partisipasi konsumsi 

beras di setiap provinsi maupun tingkatan pendapatan mencapai sekitar 97-100 %. 

Ini artinya hanya sekitar 3 % rumah tangga yang tidak mengkonsumsi beras sebagai 

pangan pokok. Tingkat partisipasi konsumsi beras yang lebih kecil dari 90 % hanya 

ditemukan di pedesaan Papua. Sebagai gambaran, tingkat konsumsi beras rata-rata 

di kota tahun 1999 adalah 96,0 kg per kapita /tahun dan didesa adalah 111,8 kg per 

kapita/tahun (Erwidodo, dkk. 1996). Menurut Suryana, dkk (2001) beras sebagai 

bahan makanan pokok  tampaknya  tetap mendominasi  pola  makan orang 

Indonesia.  Hal  ini  terlihat  dari  tingkat  partisipasi  konsumsi  beras di  Indonesia  

yang masih  diatas  95 %. Selain sebagai sumber pangan pokok, beras juga menjadi 
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sumber penghasilan bagi petani dan kebutuhan hidup sehari-hari bagi jutaan 

penduduk. 

Terlepas dari melimpahnya produksi padi, para petani juga selalu memiliki  

kendala yang bisa mempengaruhi menurunnya hasil panen, baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas. Dalam hal penurunan kualitas, biasanya disebabkan oleh faktor 

human error atau kesalahan petani sendiri dalam perawatan padinya, misalnya 

kesalahan pada pemberian pupuk yang berlebih, sedangkan untuk penurunan 

kuantitas padi, faktor utamanya ialah serangan berbagai hama padi. Selain itu, lahan 

pertanian semakin lama semakin berkurang, sebagai akibat dari beralihnya fungsi 

lahan pertanian ke non pertanian. Tercatat penyusutan lahan pertanian di Jawa 

Tengah sebesar 0.01 – 0.05%/ tahun (Dispertan, 2005:14). Sementara kebutuhan 

pangan terus meningkat sebagai akibat dari bertambahnya jumlah penduduk dan 

pertumbuhan industri yang menggunakan bahan baku dari  beras. Kaman  dalam 

Rokhani, dkk (2004:14) menyebutkan bahwa laju pertumbuhan kebutuhan beras 

lebih cepat dibandingkan laju produksinya. Pertumbuhan produksi  selama lima 

tahun terakhir rata-rata 0,8 % per tahun, sementara laju pertumbuhan impor beras 

mencapai 2,5 % per tahun, karena beras merupakan komoditas strategis, maka 

ketergantungan terhadap impor akan memberikan potensi masalah. 

Indonesia mengalami masa puncak jaya sebagai Negara swasembada  beras  

pada  tahun  1984 dan membawa Indonesia menjadi net exporting  country 

(Suryana, dkk:2001).  Namun demikian, tingkat swasembada tersebut tidak  dapat  

dipertahankan  karena terjadinya hal - hal yang merugikan seperti  tidak 

berkembangnya penemuan varietas baru yang berproduksi tinggi, faktor  politik dan 
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ekonomi Negara maupun pada musim paceklik. Hal  ini  diperburuk lagi dengan 

pergeseran  kebijakan  ekonomi pemerintah ke arah industri sehingga pembangunan 

pertanian menjadi lebih tertinggal yang berdampak semakin menurunnya tingkat 

pertumbuhan produksi padi pada khususnya. 

Masyarakat Indonesia pada umumnya memenuhi kebutuhan akan karbohidrat 

dengan memakan nasi tetapi produksi beras di Indonesia semakin mengalami 

penurunan karena beralihnya fungsi lahan pertanian ke non pertanian, hal itu 

menyebabkan masyarakat harus mempunyai alternatif lain sebagai pengganti beras 

yang dapat memenuhi kebutuhan akan karbohidrat.  Pati merupakan zat gizi yang 

penting dalam kehidupan sehari-hari dan sekitar 80% kebutuhan manusia di dunia 

dipenuhi oleh karbohidrat (Greenwood dan Munro, 1979). Produksi pati dunia tiap 

tahun adalah sekitar 66,5 juta ton (Faostat, 2002) dan perkembangan kebutuhan pati 

dunia oleh industri makanan modern sudah menarik usaha untuk mengidentifikasi 

sumber baru bagi polisakarida ini (Betancur – Ancona, dkk, 2001). 

Pisang (Musa Paradisiacal L) merupakan tanaman buah tropis beriklim basah 

dengan curah hujan yang merata sepanjang tahun. Tanaman ini cukup populer 

dikalangan masyarakat dan hampir setiap orang memakannya. Tanaman pisang 

dapat tumbuh dengan baik didataran rendah maupun dataran tinggi sampai 1300 m 

dari permukaan laut. Oleh karena itu, produksi pisang menduduki peringkat 

pertama di Indonesia dibandingkan dengan buah-buahan lainnya. Mengingat 

kandungan karbohidratnya yang tinggi, maka buah pisang diharapkan dapat 

dipergunakan sebagai subsitusi beras atau penganekaragaman makanan 

berkarbohidrat (BPTP, 2007). 
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Pisang merupakan buah yang sangat bergizi dan merupakan sumber vitamin, 

mineral disamping karbohidrat. Pisang banyak dijumpai hampir di seluruh daerah 

Indonesia. Namun, pemanfaatannya masih sebatas sebagai buah-buahan. Daya 

tahan penyimpanan buah yang memiliki kandungan gizi ini tentunya menjadi 

singkat dan perlu dijadikan suatu produk yang awet dan dapat lebih lama disimpan 

agar terhindar dari kebusukan. 

Manfaat pengolahan pisang menjadi tepung antara lain yaitu lebih tahan 

disimpan, lebih mudah dalam pengemasan dan pengangkutan, lebih praktis untuk 

diversifikasi produk olahan, mampu memberikan nilai tambah buah pisang, mampu 

meningkatkan nilai gizi buah melalui proses fortifikasi selama pengolahan dan 

menciptakan peluang usaha untuk pengembangan agroindustri pedesaan. 

Menurut Bello Perez (1999), kandungan pati yang terbesar terdapat pada 

buah-buahan berwarna hijau dan belum masak seperti pisang dan mangga yaitu 

mencapai 70% atas dasar berat keringnya. Pada pisang mentah senyawa utamanya 

masih berupa pati, sedangkan pada pisang yang telah masak terdiri dari gula-gula 

penyusun yang pada tiap tingkat pemasakan secara garis besarnya terdapat rasio 

glukosa, fruktosa, dan trigliserida. Pada umumnya pisang yang sudah masak kaya 

akan vitamin, salah satunya adalah vitamin C atau asam askorbat. Kandungan asam 

askorbat pada pisang meja adalah sekitar 10 mg/100 gram sedangkan pisang olahan 

sekitar 20-25 mg/100 g. Asam askorbat adalah bahan yang memiliki kemampuan 

kuat dalam mereduksi dan bertindak sebagai antioksidan dalam berbagai reaksi 

hidroksilasi. Beberapa turunan asam askorbat (asam eritrobik dan asam askorbik 

palmitat) digunakan sebagai antioksidan di dalam industri untuk mencegah untuk 
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mencegah proses menjadi tengik, perubahan warna pada buah-buahan dan untuk 

mengawetkan daging. Berdasakan fakta di atas, pisang dapat dijadikan sebagai 

sumber pati alternatif selain dari rumput-rumputan (jagung, gandum dan padi).  

Berdasarkan permasahan di atas, maka penulis menyusun skripsi mengenai : 

ANALISIS PATI DAN ASAM ASKORBAT PADA TEPUNG PISANG 

DENGAN METODE TITRASI IODOMETRI (Penelitian Kimia Terapan untuk 

Pengembangan Format Lembar Kerja Berbasis Saintifik). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana karakteristik tepung pisang yang dihasilkan dengan metode 

titrasi iodometri ? 

2. Bagaimana karakteristik lembar kerja analisis pati dan asam askorbat pada 

tepung pisang ? 

3. Bagaimana hasil uji kelayakan lembar kerja analisis pati dan asam 

askorbat pada tepung pisang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Menganalisis karakteristik tepung pisang yang dihasilkan dengan metode 

titrasi iodometri. 

2. Mendeskripsikan karakteristik format lembar kerja analisis pati dan asam 

askorbat pada tepung pisang. 



6 

 

 

 

3. Mendeskripsikan hasil uji kelayakan format lembar kerja analisis pati dan 

asam askorbat pada tepung pisang. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa manfaat, diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti, dapat melakukan analisis pati dan asam askorbat pada 

tepung pisang dengan metode titrasi iodometri dan menambah 

pengetahuan tentang penyusunan lembar kerja analisis pati dan asam 

askorbat pada tepung pisang yang berbasis saintifik. 

2. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran bagi peneliti lain yang penelitiannya berkaitan dengan analisis 

pati dan asam askorbat pada tepung pisang. 

3. Bagi masyarakat luas, dapat memberikan informasi mengenai adanya 

kandungan pati dan asam askorbat pada tepung pisang. 

4. Bagi mahasiswa, sebagai penuntun praktikum dalam bentuk format lembar 

kerja yang dapat menuntun mahasiswa dalam melakukan praktikum 

analisis pati dan asam askorbat pada tepung pisang. 
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