
I. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Perubahan  gaya hidup masyarakat zaman sekarang merupakan faktor  pemicu 

terjadinya perubahan pada konsumsi. Bertambahnya waktu bekerja, masyarakat semakin hari 

semakin menuntut tersedianya makanan siap santap dengan  rasa enak, harga murah dan aman 

dikonsumsi. Salah satu makanan yang menjawab tuntutan masyarakat tersebut adalah kue 

kukus. Dikota-kota besar  seperti: Sumatra Utara dan Bali, kue kukus dapat digunakan sebagai 

makanan penutup atau hidangan istimewa resepsi pernikahan atau pesta ulang tahun. Kue 

kukus sering juga digunakan sebagai pelengkap persembahan (sesajen) dalam berbagai 

upacara keagamaan umat Hindu, seperti saat hari raya Galungan, Kuningan dan hari raya 

lainnya, ataupun dikonsumsi secara langsung sebagai makanan ringan (Longuinhos, 2010).  

Kue kukus  adalah kue berbahan dasar terigu dan tanpa melalui proses fermentasi. Kue 

kukus pada umumnya dimatangkan dengan cara dikukus, walaupun ada juga kue yang 

dipanggang, misalnya: kue bolu. Selain terigu bahan yang lain yang juga ditambahkan dalam 

adonan adalah gula, telur, bahan pelembut, bahan pengembang dan pisang raja. Kue kukus 

banyak digemari oleh masyarakat Medan khususnya pada anak-anak. Masyarakat Medan 

banyak mengkonsumsi kue kukus sebagai sarapan pagi, bekal kesekolah dan hidangan dalam 

acara pesta. Kue kukus selain harganya murah dan rasanya enak kue kukus juga sangat praktis 

dalam pembuatannya. Kue kukus mempunyai karakteristik umum yaitu relatif lembut dan 

empuk (Adriani, 2012). 

Penelitian tentang modifikasi tepung pisang raja telah dilakukan oleh Adriani (2012) 

yaitu dengan hasil tepung pisang raja dan terigu terbaik yaitu 0,3 NaCl, pada perlakuan 30%  

tepung pisang raja dan 70% terigu dengan analisis daya kembang, kadar air dan uji 

organoleptik (Adriani, 2012). Terigu berfungsi sebagai bahan dasar untuk pembuatan adonan 



pada kue dan bolu. Alternatif untuk mengurangi komsumsi terigu dalam pembuatan kue 

kukus adalah dengan memanfaatkan pisang yaitu dengan menggunakan pisang raja. 

Penggunaan pisang raja dipilih karena pisang raja  disukai masyarakat Sumatra Utara 

khususnya Medan, harganya murah, dan memiliki beragam khasiat bagi kesehatan yaitu dapat 

mencegah penyakit katarak atau rabun senja, serta mampu mencegah timbulnya kanker 

(Anon.,2011).        

 Buah pisang raja di Sumatra Utara khususnya Medan banyak dimanfaatkan sebagai  

gorengan. Buah pisang raja yang sudah matang sering dibuang begitu saja bagi yang  tidak 

mau mengolahnya. Oleh karena itu buah pisang raja diolah sebagai kue kukus agar lebih 

bermanfaat bagi masyarakat Indonesia khususnya Sumatra Utara. 

 Buah Pisang raja per 100 g  mengandung protein 1,2 g, karbohidrat 31,8 g, kalsium 10 

mg, fosfor 22 mg, besi 0,8 mg, vitamin A 950 SI, vitamin B 0,06 mg, vitamin C 10, dan air 

65,8 g. Pisang raja juga banyak mengandung betakaroten yang merupakan provitamin A. 

Karena itu pisang raja dapat digunakan untuk mencegah penyakit katarak atau rabun senja, 

serta mampu mencegah timbulnya kanker. Kelebihan dari buah pisang raja yaitu dapat 

menyembuhkan penyakit diverticulitis yaitu radang pada kantong kecil dalam dinding usus. 

Radang ini menimbulkan rasa sakit pada dinding usus. Kandungan serat, lemak dan minyak 

pada pisang raja yang melindungi dinding usus sehingga terjadi proses penyembuhan. 

Kandungan yang terdapat pada pisang raja juga dapat menyembuhkan radang lambung, maag. 

Fosfor dan kalsium pada pisang bagus untuk kesehatan tulang. Pisang raja sebagai sumber 

tenaga karena tingginya kandungan karbohidrat di dalamnya. Mencegah anemia dengan 

adanya kandungan zat besi. Asam amino dalam pisang raja dapat mencegah stres dan depresi 

yaang khirnya dapat mencegah stroke. Pisang raja juga mengandung probiotik yang dapat 

mencegah infeksi bakteri (Anon,.2012). 



  Sejauh ini pengaruh perbandingan pisang raja dan terigu untuk menghasilkan kue 

kukus dengan karakteristik yang baik belum diketahui secara pasti. Oleh karena itu, maka 

perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh perbandingan pisang raja dan terigu terhadap 

karakteristik kue kukus yang dihasilkan   

    

1.2  RUMUSAN MASALAH   

 Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh perbandingan pisang raja dan terigu terhadap karakteristik kue 

kukus? 

2. Berapa perbandingan pisang raja dan terigu yang tepat untuk menghasilkan kue kukus 

dengan karakteristik terbaik? 

 

1.3  TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh perbandingan pisang raja dan terigu terhadap karakteristik kue 

kukus. 

2. Menentukan perbandingan pisang raja dan terigu yang tepat sehingga dihasilkan kue 

kukus dengan karakteristik terbaik. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari  penelitian ini yaitu: 

1. Membantu terwujudnya ketahanan pangan sebagai alternatif pengganti bahan pokok 

terigu dengan pisang. 

2. Terwujudnya diversifikasi pangan dengan pemanfaatan pisang sebagai bahan alternatif 

pengganti terigu. 



3. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat, tentang cara pemanfaatan pisang menjadi 

kue kukus. 

 

I.5 HIPOTESIS 

Dalam penelitian ini diajukan hipotesis bahwa: 

1 Perbandingan pisang raja dan terigu berpengaruh terhadap karakteristik kue kukus. 

2 Perbandingan pisang raja dan terigu dalam jumlah tertentu akan menghasilkan kue 

kukus dengan karakteristik terbaik. 

 

 

 

 

 

 

 


