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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pisang (Musa sp.) merupakan salah satu buah yang sangat populer di 

Indonesia karena mudah ditemukan dan tersedia dalam berbagai jenis. Jenis pisang 

yang dapat ditemukan di Indonesia, diantaranya adalah pisang ambon, pisang raja, 

dan pisang mas. Pisang ambon, pisang raja, dan pisang mas adalah jenis pisang 

yang dapat dikonsumsi buahnya tanpa dimasak dan memiliki rasa yang manis serta 

aroma yang harum (Satuhu dan Supriyadi, 2008). Berdasarkan data dari 

Kementerian Pertanian (2015), pisang merupakan buah yang paling banyak 

dihasilkan di Indonesia dengan peningkatan rata-rata sebesar 5.38% setiap 

tahunnya. Selain itu, pisang memiliki harga yang terjangkau dan nilai gizi yang 

sangat lengkap (Kementerian Pertanian, 2016).  

Pisang tergolong sebagai tanaman musiman yang memiliki masa simpan 

yang singkat pada kondisi suhu dan kelembaban di negara-negara tropis seperti 

Indonesia. Buah-buahan dapat disimpan pada suhu rendah untuk memperlambat 

proses pematangan dan senescence (kerusakan yang dikarenakan penuaan), 

sehingga umur simpan buah-buahan dapat diperpanjang. Namun, sebagian besar 

komoditas hortikultura yang berasal dari daerah tropis dan subtropis seperti pisang 

dapat mengalami chilling injury selama penyimpanan pada suhu rendah. Chilling 

stress dapat menyebabkan berbagai perubahan fisiologis dan biokimia pada pisang 

seperti perubahan warna buah dan kulit, kerusakan internal, penampilan basah, 
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proses pematangan yang terganggu, pegembangan rasa yang tidak enak, serta 

peningkatan kerentanan terhadap kapang (Entrup, 2005; Barman et al., 2019). 

Meskipun dikonsumsi dalam jumlah yang cukup besar, sebagian besar 

pisang yang matang terbuang karena penanganan yang buruk, penyimpanan yang 

kurang memadai, dan fasilitas transportasi yang buruk. Oleh karena itu, metode 

untuk memperpanjang umur simpan pisang akan berguna untuk mengurangi 

kerugian pasca panen (Mepba et al., 1990). 

Fermentasi jus buah dianggap sebagai metode yang menarik dan relatif 

sederhana dalam mengurangi kerugian pasca panen buah-buahan yang mudah rusak 

seperti pisang. Selain itu, produksi pisang yang berlimpah juga dapat dimanfaatkan 

untuk diolah menjadi produk lain. Salah satu produk yang dapat diperoleh dari 

fermentasi jus buah adalah fruit wine (Akubor et al., 2003). Menurut SNI 01-4018-

1996, wine adalah minuman beralkohol hasil peragian sari buah anggur dengan 

kadar alkohol minimum sebesar 8% (BSN, 1996). Namun, wine tidak hanya dapat 

dibuat dari buah anggur. Buah-buahan lain seperti pisang, apel, jeruk, nanas, dan 

stroberi dapat digunakan untuk membuat fruit wine karena memiliki proporsi gula 

yang baik (Idise dan Odum, 2011). Jenis ragi yang umum digunakan dalam 

pembuatan wine adalah Saccharomyces cerevisiae dan Saccharomyces bayanus. S. 

cerevisiae biasa digunakan dalam pembuatan red wine untuk menghasilkan wine 

dengan rasa buah-buahan yang diimbangi dengan aroma yang kompleks. S. 

bayanus merupakan salah satu jenis ragi yang dapat memfermentasi dengan cepat. 

S. bayanus dapat digunakan dalam pembuatan red wine dan white wine dan 

cenderung memiliki aroma yang netral (Pometto et al., 2005). 



3 

 

Wine pisang berasal dari Afrika Timur, namun telah mendapatkan 

popularitas di seluruh dunia karena memberikan dampak yang sehat dengan kadar 

alkohol yang relatif rendah (Shweta et al., 2016). Menurut Grainger (2009), faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi kualitas wine adalah jenis buah yang digunakan, 

kualitas buah yang digunakan, serta proses pembuatannya. 

Pandhre et al. (2010) membuat wine dari buah pisang (Musa acuminata) 

dengan ragi wine (Saccharomyces cerevisiae) melalui proses fermentasi primer dan 

sekunder. Menggunakan metode tersebut, wine pisang yang dihasilkan memiliki 

rasa yang asam dengan kadar alkohol sebesar 8.2%. 

Minh (2014) menghasilkan wine dari buah pisang (Musa chiliocarpa dan 

Musa basjoo sieb) dengan kadar alkohol sebesar 5% (v/v). Faktor yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah jumlah penambahan gula, jumlah penambahan ragi, pH, 

lama fermentasi, dan rasio pisang yang digunakan. Dari penelitian yang dilakukan, 

wine yang dihasilkan dari penambahan gula sebanyak 8% serta ragi sebanyak 20 

g/L, pH yang disesuaikan hingga 3.6, waktu fermentasi selama 11 hari, dan rasio 

Musa chiliocarpa:Musa basjoo sieb sebesar 5:1 menghasilkan wine pisang dengan 

kualitas terbaik.  

Akubor et al. (2003) membuat wine dari buah pisang (Musa sapientum) 

dengan ragi wine (Saccharomyces cerevisiae). Faktor yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah lama fermentasi dimana proses fermentasi berlangsung selama 

14 hari. Semakin lama proses fermentasi, maka total padatan terlarut, pH, dan berat 

jenis menurun sedangkan total asam tertitrasi meningkat. Dari penelitian yang 

dilakukan, waktu fermentasi selama 10 hari menghasilkan wine terbaik dengan 
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kadar alkohol sebesar 5% (v/v). Uji organoleptik menunjukkan bahwa wine yang 

dihasilkan memiliki rasa, kejernihan, dan penerimaan yang sama dengan reference 

wine. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pisang merupakan buah dengan tingkat produksi tertinggi di Indonesia yang 

sangat diminati oleh masyarakat. Namun, pisang dapat mengalami penurunan mutu 

yang cepat dengan masa simpan yang cukup singkat. Penyimpanan pada suhu 

rendah merupakan salah satu cara yang umum dilakukan untuk memperpanjang 

umur simpan buah-buahan. Akan tetapi, pisang mudah mengalami kerusakan 

seperti chilling injury pada suhu rendah. Oleh sebab itu, salah satu cara untuk 

mengurangi kerugian pasca panen serta memperoleh nilai tambah adalah dengan 

mengolahnya menjadi fruit wine. Namun belum diketahui jenis pisang (ambon 

lumut, raja, dan mas) dan jenis ragi (Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces 

bayanus, dan Saccharomyces cerevisiae : Saccharomyces bayanus (1:1)) terbaik 

yang dapat menghasilkan wine pisang dengan kadar alkohol minimum sebesar 8%. 

Selain itu juga belum diketahui lama fermentasi optimum dalam menghasilkan wine 

pisang. 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah pengolahan fruit wine menggunakan 

berbagai jenis pisang (pisang ambon lumut, pisang raja bulu, dan pisang mas), jenis 
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ragi (S. cerevisiae, S. bayanus, dan S. cerevisiae : S. bayanus (1:1), dan lama 

fermentasi (7, 9, 11, 13, dan 15 hari) yang berbeda. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan pengaruh jenis pisang dan jenis ragi terhadap karakteristik 

fisikokimia dan organoleptik dari fruit wine yang dihasilkan dan 

kemudian memilih perlakuan terbaik. 

2. Menentukan pengaruh lama fermentasi terhadap karakteristik 

fisikokimia dan organoleptik dari fruit wine yang dihasilkan dan 

kemudian memilih perlakuan terbaik. 

  


