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ABSTRAK 
 
 Dyah Rachmawati, 2006. “ Eksperimen Pembuatan Dendeng Bunga Pisang           
( Musa Paradisiaca )”. Skripsi Teknologi Jasa dan Produksi, Fakultas Teknik 
UNNES. 
 
 Bagi masyarakat Indonesia, dendeng merupakan salah satu bentuk produk 
olahan kering yang sudah dikenal masyarakat luas.  Dendeng merupakan jenis 
makanan atau lauk pauk kering yang berbentuk lempengan yang terbuat dari irisan / 
gilingan dengan bahan baku daging atau ikan segar yang diberi bumbu dan 
dikeringkan. Dendeng diolah dengan cara diberi bumbu, didiamkan ( kuring ) selama 
4 – 6 jam, lalu dikeringkan dibawah sinar matahari hingga kering. Dendeng umumnya 
memiliki komposisi gizi yang cukup baik selain itu dendeng memiliki rasa yang lezat 
dan harganyapun relatif mahal. Pembuatan dendeng merupakan salah satu alternatif 
pengolahan bahan pangan agar masa simpannya relatif lebih lama, dengan kadar air 
20 – 40 %. Penambahan daging sapi dapat meningkatkan nilai gizi dendeng bunga 
Musa Paradisiaca, selain itu juga dapat menambah cita rasa baru. Permasalahan yang 
muncul dalam penelitian ini adalah perbedaan kualitas dendeng bunga pisang yang 
dibuat dari jenis bunga pisang yang berbeda ditinjau dari aspek aroma, warna, tekstur 
kering, tekstur liat, rasa manis dan rasa gurih, apakah kualitas dendeng bunga pisang 
bila dibandingkan dengan  SNI 01-2908-1992 yang meliputi kadar air, kadar protein, 
kadar karbohidrat, kadar abu yang tidak larut dalam air dan benda asing ( besi, 
magnesium, tembaga, seng ), gambaran tingkat kesukaan masyarakat terhadap 
dendeng bunga pisang hasil eksperimen. Tujuan dari penelitian ini yaitu perbedaan 
kualitas dendeng bunga pisang yang dibuat dari jenis bunga pisang yang berbeda 
ditinjau dari aspek aroma, warna, tekstur kering, tekstur liat, rasa manis dan rasa 
gurih, apakah kualitas dendeng bunga pisang bila dibandingkan dengan  SNI 01-2908-
1992 yang meliputi kadar air, kadar protein, kadar karbohidrat, kadar abu yang tidak 
larut dalam air dan benda asing ( besi, magnesium, tembaga, seng ), gambaran tingkat 
kesukaan masyarakat terhadap dendeng bunga pisang hasil eksperimen . Sedangkan 
manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai menambah referensi mata kuliah 
Teknologi Makanan pada kepustakaan Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi Fakultas 
Teknik Universitas Negeri Semarang. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah bunga pisang dengan kriteria bunga 
pisang masih segar dan tidak berbau busuk, utuh, helai kuncupnya masih kuat; 
sedangkan daging sapi yang digunakan adalah daging sapi  dengan krieteria masih 
segar,  bingkas, tidak berbau busuk, dan belum mengalami kerusakan. Sampel dalam 
penelitian ini adalah bunga pisang klutuk, bunga pisang kepok, bunga pisang raja        
( bagian  dalam yang berwarna putih ) memiliki ciri karakteristik yaitu memiliki serat, 
masih segar,utuh, helai kuncupnya masih kuat. Sedangkan sampel daging sapi dalam 
penelitian ini adalah daging sapi bagian has dalam  dengan kriteria  masih segar, tidak 
berbau busuk, bingkas, dan belum mengalami kerusakan Sampel yang diambil 
menggunakan teknik purposive sampling . Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 
penggunaan bunga pisang yang bervariasi yaitu bunga pisang klutuk, bunga pisang 
kepok, bunga pisang raja dan daging sapi dengan perbandingan 2 : 1. Variabel terikat 
dalam penelitian ini adalah berupa kualitas dendeng dapat memenuhi syarat SNI 01-
2908-1992 yang dilihat dari mutu inderawi dengan indikator warna, aroma, rasa 
manis, rasa gurih, tekstur kering dan tekstur liat. Sedangkan variabel kontrol dalam 
penelitian ini adalah penggunaan jumlah bahan yang sama, jumlah bumbu yang sama, 
penghalusan bahan, proses kuring, pencetakkan, dan pengeringan yang dikendalikan 
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sama. Metode yang digunakan  dalam penelitian ini adalah eksperimen. Desain yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah desain acak sempurna. Metode pengumpul data 
yang digunakan adalah metode observasi dan metode penilaian. Untuk memberikan 
penilaian hasil eksperimen dilakukan  uji organoleptik yang meliputi indikator warna, 
aroma, rasa manis, rasa gurih, tekstur kering dan tekstur liat dan uji laboratorium yang 
meliputi kandungan gizi dendeng bunga pisang yaitu kandungan kimia antara lain 
karbohidrat, protein, kadar abu, kadar air,  dan cemaran logam ; sedangkan kandungan 
mikroorganisme antara lain banyaknya kapang dan serangga. Analisis data yang 
digunakan yaitu anava klasifikasi tunggal yang dilanjutkan dengan uji tukey dan 
deskriptif prosentase. 

 Sedangkan dari hasil analisis data yang berupa uji anava satu arah dapat 
diketahui bahwa penggunaan perbandingan yang berbeda dalam pembuatan dendeng 
bunga pisang, memberikan perbedaan kualitas organoleptik yang berbeda pada 
indikator warna. Aroma, rasa manis, rasa gurih, tekstur kering dan tekstur liat. Hasil 
analisis data dengan anava didapatkan bahwa F0  > dari Ft  dilihat dari aspek aroma, 
warna, dan rasa gurih, sedangkan F0 < dari Ft dilihat dari aspek tekstur kering, tekstur 
liat dan rasa manis. 
Dari hasil yang dilakukan terdapat beberapa kelemahan yaitu setelah uji laboratorium 
ternyata dendeng bunga pisang , kandungan gizinya belum sesuai dengan               
SNI No  01-2908-1992. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Ada perbedaan kualitas aroma, warna dan rasa 
gurih dari dendeng bunga pisang kluthuk, dendeng bunga pisang  kepok dan dendeng 
bunga pisang raja tetapi tak ada perbedaan kualitas tekstur kering, tekstur liat dan rasa 
manis dari dendeng bunga pisang kluthuk, dendeng bunga pisang kepok dan dendeng 
bunga pisang raja.Bunga pisang kluthuk, bunga pisang kepok dan bunga pisang raja 
belum dapat memenuhi     standar      SNI 01-2908-1992 ditinjau dari kadar air, kadar 
abu, kadar protein, kadar besi dan kadar seng, namun yang  sudah sesuai dengan SNI 
dalam hal kadar  magnesium, kadar tembaga dan serangga.Masyarakat ekonomi 
rendah menyukai kualitas dendeng dari semua jenis bunga pisang, masyarakat 
ekonomi menengah menyukai kualitas dendeng bunga pisang kluthuk dan kualitas 
dendeng bunga pisang kepok, sangat menyukai kualitas dendeng bunga pisang raja. 
Sedangkan masyarakat ekonomi atas cukup menyukai kualitas dendeng bunga pisang 
kluthuk, menyukai kualitas dendeng bunga pisang kepok dan sangat menyukai 
kualitas dendeng bunga pisang raja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Pada bab pendahuluan ini akan diuraikan mengenai alasan pemilihan 

judul, penegasan istilah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi. 

 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Bagi masyarakat Indonesia, dendeng merupakan produk makanan 

olahan kering. Dendeng merupakan jenis makanan atau lauk pauk kering 

berbentuk lempengan yang terbuat dari irisan atau gilingan dengan bahan baku 

daging atau ikan segar yang diberi bumbu dan dikeringkan. Dendeng diolah 

dengan cara daging diberi bumbu didiamkan ( kuring ) selama 4 – 6 jam, lalu 

dikeringkan dibawah sinar matahari hingga kering. Dendeng umumnya 

memiliki komposisi gizi yang cukup baik selain itu dendeng memiliki rasa 

lezat dan harganya relatif mahal. Dendeng merupakan salah satu bentuk 

produk olahan kering yang sudah dikenal masyarakat luas, karena rasanya 

lezat dan harganya relatif mahal. 

Pembuatan dendeng merupakan salah satu alternatif pengolahan bahan 

pangan agar masa simpannya relatif lebih lama, dengan kadar air 20 – 40 %. 

Dengan cara pengolahan yang baik dendeng dapat disimpan selama berbulan – 

bulan tanpa mengalami banyak penurunan mutu ( Lisdiana Fachruddin,           

1997 : 25 ) 
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Dendeng   mempunyai harga yang beragam tergantung pada bahan 

baku yang digunakan. Harga dendeng dari daging sapi sekitar                      

Rp. 5000 / 100 g, dendeng dari   ikan harganya relatif lebih murah, namun 

peminatnya cukup banyak. Untuk    menekan harga jual dendeng agar 

terjangkau oleh masyarakat ekonomi rendah,   perlu diupayakan penggantian 

bahan dasar atau disubstitusi dengan bahan lain   yang karakteristiknya 

memungkinkan untuk dapat dibuat dendeng, yang harganyapun   relatif lebih 

murah dan mudah diperoleh. 

 Bunga Musa Paradisiaca atau lebih dikenal dengan  bunga pisang, 

memungkinkan   dimanfaatkan sebagai bahan dasar alternatif untuk 

pembuatan dendeng  karena memiliki warna, tekstur dan bentuk yang 

memungkinkan  dibuat dendeng, harganyapun relatif lebih  murah, dan  

mudah didapat. Bunga Musa Paradisiaca belum banyak dimanfaatkan secara  

luas oleh  masyarakat sehingga nilai ekonominya sangat rendah. Upaya 

menaikkan nilai  ekonomi bunga Musa Paradisiaca perlu diadakan    

percobaan – percobaan,     pengolahan bunga pisang menjadi produk makanan 

misalnya dendeng. 

Sebagai  bahan pengganti  daging dapat digunakan   bunga Musa 

Paradisiaca karena dari segi rasa, aroma dan nilai gizinya, tidak dapat 

disejajarkan   dengan daging    sapi    oleh   karena    itu     pelu      

penambahan   daging     sapi    agar    dapat  meningkatkan   nilai  gizi  

dendeng  bunga  Musa   Paradisiaca     selain  itu  juga   dapat    menambah  

cita  rasa   baru.  Penggunaan     bahan   baku  yang   lebih   murah    dan   
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penambahan   bahan  lain  yang  memiliki nilai gizi tinggi, diharapkan 

menghasilkan produk dendeng yang harganya terjangkau sehingga dapat 

dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat. 

 Uraian tersebut diatas mendorong peneliti untuk mengungkap dalam 

bentuk skripsi dengan judul Eksperimen Pembuatan Dendeng dari Bunga 

Pisang ( Musa Paradisiaca ). Alasan pemilihan judul dalam penelitian ini yaitu 

peneliti ingin meningkatkan nilai guna bunga Musa Paradisiaca yang sebagian 

besar terbuang percuma   untuk penganekaragaman makanan. 

 

B. Permasalahan 

Pembuatan dendeng bunga pisang dengan penambahan daging sapi 

merupakan perwujudan peneliti mendukung pemerintah dalam upaya 

pengadaan makanan alternatif yang diharapkan dapat memenuhi kriteria 

dendeng dalam hal kualitas yang meliputi rasa, aroma, warna, dan tekstur 

dapat menyerupai dendeng di pasaran. 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada perbedaan kualitas dendeng yang dibuat dari jenis bunga pisang 

yang berbeda ditinjau dari aspek  aroma, warna, tekstur kering, tekstur liat, 

rasa manis dan rasa gurih. 

2. Apakah  kualitas dendeng bunga pisang ( Musa Paradisiaca ) hasil eksperimen 

bila dibandingkan dengan SNI  01 – 2908 – 1992 yang meliputi kadar 

air,kadar karbohidrat, kadar protein, kadar abu yang tidak larut dalam air, 

benda asing   ( besi, magnesium, tembaga, seng ). 
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3. Bagaimana tingkat kesukaan masyarakat terhadap dendeng bunga pisang         

( Musa Paradisiaca ) hasil eksperimen. 

 

C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan judul, serta untuk 

membatasi permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan penegasan istilah secara konsepsional dan operasional. 

1. Penegasan Konsepsional 

Hal – hal yang perlu ditegaskan secara konsepsional dalam penelitian 

ini adalah  eksperimen, dendeng dan  bunga pisang. 

a. Eksperimen  

Eksperimen dalam penelitian ini adalah suatu percobaan yang dilakukan 

secara sistematis dan berencana dengan menggunakan bahan baru. 

b. Dendeng 

Dendeng  merupakan  makanan berbentuk lempengan yang  terbuat dari 

irisan  daging sapi atau ikan yang telah diberi bumbu dan dikeringkan . 

c. Bunga pisang  

Bunga pisang  dalam penelitian ini adalah bunga pisang yang sudah tidak 

dapat menjadi buah dan mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan 

mineral. 

Dalam eksperimen ini peneliti menggunakan bunga pisang klutuk, bunga 

pisang raja dan bunga pisang kepok. Bagian yang digunakan adalah bagian 

dalam yang berwarna putih. 
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2. Penegasan Operasional 

Secara operasional yang perlu ditegaskan berhubungan dengan 

pelaksanaan pembuatan dendeng bunga pisang dengan penambahan daging 

sapi yaitu cara pembuatannya dengan metode eksperimen. Metode eksperimen 

digunakan untuk mencari hubungan sebab akibat  ( hubungan kausal ) antara 

dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau 

mengurangi atau menyisihkan faktor – faktor lain yang bisa mengganggu              

( Suharsimi Arikunto, 1998 : 4 ). 

 Dua faktor yang mempunyai hubungan kausal adalah berbagai jenis 

bunga pisang  dan kualitas dendeng bunga pisang.  

a  Faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti ( dengan 

mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor lain yang 

mengganggu ) yaitu penggunaan berbagai jenis bunga pisang          

( bunga pisang klutuk, bunga pisang kepok dan bunga pisang raja )  

dan penambahan  daging sapi  dengan perbandingan  2  :  1 

b Kualitas dendeng bunga pisang  dapat dilihat dari dua aspek yaitu 

aspek inderawi dan aspek kimiawi. Aspek inderawi meliputi rasa, 

aroma, warna, tekstur dan penampakan kapang dan serangga, 

sedangkan aspek kimiawi meliputi kandungan gizi di dalamnya 

seperti kadar air, kadar abu, dan kadar protein dan cemaran logam 

atau kandungan zat yaitu besi, seng, tembaga dan magnesium, 

selain itu juga cemaran mikroba seperti kapang dan serangga yang 

timbul. 
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Faktor lain yang dapat mengganggu dan akan dikendalikan dalam 

proses eksperimen adalah seleksi bahan yang meliputi pemilihan bunga pisang  

kluthuk, bunga pisang raja dan bunga pisang kepok dengan kondisi bunga 

pisang dalam keadaan segar / tidak busuk, juga daging sapi has dalam, 

pemilihan gula, penggunaan bumbu dan rempah, penimbangan bahan, proses 

kuring, pencetakan, pengeringan, suhu serta lama penggorengan. 

 

D. Tujuan penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Perbedaan kualitas dendeng yang dibuat dari jenis bunga pisang yang berbeda 

ditinjau dari aspek  aroma, warna, tekstur kering, tekstur liat, rasa manis dan 

rasa gurih. 

2. Kesesuaian   kualitas dendeng bunga pisang ( Musa Paradisiaca ) hasil 

eksperimen bila dibandingkan dengan SNI  01 – 2908 – 1992 yang meliputi 

kadar air,kadar karbohidrat, kadar protein, kadar abu yang tidak larut dalam 

air, benda asing   ( besi, magnesium, tembaga, seng ). 

3. Gambaran tingkat kesukaan masyarakat terhadap dendeng bunga pisang          

( Musa Paradisiaca ) hasil eksperimen. 

E. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini hiharapkan bermanfaat sebagai ; 

1. Menambah referensi mata kuliah Teknologi Makanan pada kepustakaan 

Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi Fakultas  Teknik Universitas Negeri 

Semarang. 
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2. Sumbangan  informasi kepada LPM UNNES yang dapat digunakan sebagai 

bahan pengetahuan pada program KKN mahasiswa. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk mempermudah memahami isi skripsi, maka perlu disusun 

sistematika skripsi yang terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi, 

dan bagian akhir. 

1. Bagian awal 

Bagian awal berisi halaman judul, halaman pengesahan, abstraksi, motto dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, daftar 

gambar . Bagian awal berguna untuk  memudahkan pembaca mencari bagian 

terpenting dari skripsi secara cepat . 

2. Bagian isi 

a. Bab I Pendahuluan 

Bab Pendahuluan berisi alasan pemilihan judul, permasalahan, 

penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

skripsi. Pendahuluan ini dimaksudkan untuk mengantarkan pembaca 

memahami gambaran isi skripsi. 

b. Bab II Landasan Teori dan Hipotesis 

Bab ini memuat teori – teori yang menjadi landasan berpikir 

peneliti dalam kegiatan ekperimen mencakup teori tentang dendeng, 

daging sapi, bunga pisang     ( Musa Paradisiaca ) dan cara pembuatan 

dendeng,   kerangka berpikir dan hipotesis. 
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c. Bab III Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian menjelaskan penentuan obyek penelitian,  

metode pengumpulan data, metode penilaian, instrumen pengumpul data, 

validasi dan reliabilitasi panelis dan metode analisis data. 

d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini berisi penyajian data penelitian secara garis besar 

serta pembahasannya sehingga data yang ada mempunyai arti. 

e. Bab V Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini berisi rangkuman hasil penelitian yang ditarik dari 

analisis data, hipotesis dan pembahasan. Saran berisi perbaikan yang 

berkaitan dengan penelitian. 

3. Bagian akhir 

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran. 

a. Daftar pustaka berisi tentang buku dan literatur lain yang terkait dengan 

penelitian. 

b. Lampiran berisi tentang kelengkapan – kelengkapan skripsi, memperjelas 

data dan memperhitungkan analisis data. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

Pada bab ini akan diuraikan tentang dendeng,  bunga pisang, daging 

sapi  dan kemungkinan pemanfaatannya sebagai bahan dasar pembuatan 

dendeng, faktor–faktor yang mempengaruhi kualitas dendeng bunga 

pisang, garis besar pembuatan dendeng bunga pisang,  kerangka berpikir 

dan hipotesis. 

A. LANDASAN TEORI 

1. Tinjauan tentang Dendeng 

Dendeng adalah  makanan berbentuk lempengan yang terbuat dari 

irisan daging segar berasal dari  sapi atau ikan yang telah diberi bumbu  

dan dikeringkan . Bumbu yang digunakan untuk membuat dendeng adalah 

gula merah, garam, ketumbar, jinten, bawang putih, dan lengkuas. Ramuan 

bumbu dicampur dengan cara ditumbuk / dihaluskan. 

 Proses pembuatan dendeng  umumnya dilakukan secara tradisional 

dengan alat yang sederhana. Proses pembuatan dendeng merupakan 

kombinasi dari proses “ kuring “ dan pengeringan. Proses  “ kuring “ 

yaitu proses pembumbuan dengan tujuan mengawetkan, memperbaiki 

warna , rasa aroma dan tekstur dari daging. Proses  “ kuring “ ada dua 

cara yaitu, cara kering dan cara basah. Proses kuring cara kering dilakukan  

dengan membalur bahan dendeng dengan bahan  “ kuring “ yang telah 

dihaluskan, sedangkan cara basah dilakukan dengan cara merendam 

bahan–bahan dendeng dengan bahan – bahan “ kuring “ yang telah 

dihaluskan dan dibuat larutan. 
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Proses pengeringan bertujuan untuk mengurangi air dalam bahan 

sampai batas tertentu dengan cara menguapkan air dalam bahan 

menggunakan energi panas. Pada proses pengeringan juga terjadi 

perubahan warna, tekstur, aroma dan zat gizi. Berkurangnya kadar air pada 

dendeng mengakibatkan konsentrasi protein meningkat. Kadar air 

maksimal dendeng sesuai dengan syarat mutu dendeng yaitu 12 %             

( SNI 01 – 2908 – 1992 ).  

a. Alat yang dibutuhkan untuk membuat dendeng 

1) Timbangan 

Timbangan berfungsi sebagai alat ukur untuk menimbang bahan 

yang akan digunakan sehingga menghasillkan ukuran yang akurat. 

2) Panci 

Panci berfungsi untuk merebus bunga pisang, sebaiknya digunakan 

panci dari bahan stainlesstel agar tidak terjadi proses browning. 

3) Pisau 

Pisau berfungsi untuk mengiris bunga pisang , sebaiknya dipilih 

dari bahan yang tidak mudah berkarat. 

4) Nampan 

Nampan berfungsi untuk tempat menjemur dendeng bunga pisang. 

b. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat dendeng terdiri dari bahan baku 

dan bahan pembantu 

1)   Bahan baku 

Bahan yang berprotein tinggi, pada umumnya digunakan adalah 

daging. Biasanya daging sapi, daging ayam atau ikan. 
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Daging merupakan bahan untuk pembuatan dendeng yang 

berprotein tinggi dan dikonsumsi oleh manusia. Untuk 

mendapatkan daging yang sehat harus melalui tahap – tahap 

perlakuan, yaitu : pemeriksaan kesehatan, pemotongan / 

penyembelihan, pelayuan, pemotongan karkas dan pengambilan 

daging 

Syarat daging sapi yang baik untuk dibuat dendeng adalah 

yang tidak liat dan masih segar. Oleh karena itu, bagian yang biasa 

digunakan adalah loin (has), sirloin (has luar), short loin (has 

dalam), brisket (sandung lamur) sangat cocok digunakan untuk 

membuat dendeng . 

Syarat daging sapi yang baik untuk pembuatan dendeng antara lain, 

yaitu : 

a) Daging mempunyai kenampakan yang mengkilat, warnanya 

cerah, tidak pucat. 

b) Tidak bau asam atau busuk 

c) Bebas dari tulang  

d) Daging masih elastis. 

e) Apabila daging dipegang tidak terasa lekat pada tangan dan 

masih    terasa kebasahannya. 

f) Apabila ditekan dapat kembali seperti semula. 
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Berikut ini disajikan tabel komposisi kadar gizi daging sapi 

Tabel 1 : Komposisi Kadar Gizi Daging Sapi setiap 100 gram 

No  Komposisi  Jumlah Satuan 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Kalori  
Protein  
Lemak  
Karbohidrat  
Kalsium  
Fosfor  
Besi  
Vitamin A  
Vitamin B1 
Vitamin C 
Air  

207 
18,8 
14,0 

0 
11 
170 
2,8 
30 

0,08 
0 

66,0 

Kal 
g 
g 
g 

mg 
mg 
mg 
S.I 
mg 
mg 
g 

( Sumber :Departemen Kesehatan RI, 1988 : 7  ) 

2)   Bahan pembantu 

Bumbu – bumbu yang dipakai dalam pembuatan dendeng bunga 

pisang adalah gula jawa (gula merah), garam, ketumbar, jinten, 

bawang putih, dan lengkuas. 

a) Gula jawa 

Gula jawa (gula merah) merupakan gula spesifik yang dihasilkan 

dari tanaman aren. Rasa dari gula ini manis dan lebih sedap dari 

gula pasir. Fungsi gula jawa dalam pembuatan dendeng bunga 

pisang adalah sebagai bahan pengawet alami, memperbaiki warna, 

rasa, tekstur dan aroma. Kriteria pemilihan gula jawa yang baik 

adalah berwarna kuning kecoklatan, kering, dan bersih dari 

kotoran. Gula jawa dalam pembuatan dendeng berperan dalam 

proses kuring. Jika dalam proses ini hanya menggunakan garam, 

akan diperoleh dendeng yang kering, keras dan berwarna gelap 
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serta memiliki rasa yang asin sehingga kurang enak untuk 

dikonsumsi. Oleh karena itu penambahan gula untuk memantapkan 

rasa dan memperbaiki tekstur, juga memberi rasa lembut pada 

dendeng. Gula jawa yang digunakan sebanyak 20 gram 

b)  Garam 

Garam dapur (NaCL) merupakan bahan tambahan yang sangat 

dibutuhkan dalam proses “ kuring “. Garam dapur bersifat osmosis 

sehingga mampu menarik air keluar dari jaringan. Dengan 

demikian, aktifitas air dalam bahan dapat berkurang sehingga daya 

awet bahan dapat meningkat. Selain sebagai bahan pengawet, 

garam juga berfungsi menambah cita rasa dan menambah rasa enak 

pada dendeng. Garam yang digunakan sebanyak 5 gram. 

c)   Ketumbar 

Ketumbar memiliki bentuk bulat seperti lada, tetapi teksturnya 

kasar. Mempunyai aroma dan rasa khas. Fungsi ketumbar dalam 

pembuatan dendeng adalah sebagai bumbu penyedap rasa dan 

pemberi aroma yang khas pada dendeng. Kriteria  ketumbar yang 

baik adalah kering, utuh, tidak menggumpal dan bersih dari 

kotoran. Ketumbar yang digunakan sebanyak 2,5 gram. 

d) Jinten 

Jinten berbentuk seperti gabah padi tetapi lebih kecil dan 

berwarna coklat. Jinten termasuk family  Labiatel, daunnya 

digunakan sebagai bahan obat, sedangkan buahnya digunakan 



 14

untuk membuat bumbu masakan karena memiliki bau yang khas. 

Jinten berfungsi sebagai penyedap rasa dan memberi aroma yang 

khas pada dendeng. Kriteria  jinten yang baik adalah bersih, kering, 

tidak menggumpal dan bersih dari kotoran. Jinten yang digunakan 

sebanyak 2,5 gram. 

e) Bawang putih 

Bawang putih (Allium Sativum) termasuk family Liliaceae. Zat 

yang terkandung didalam bawang putih adalah minyak atsiri dan 

allin. Bawang putih memiliki aroma khas bawang putih dan berasa 

pedas. Fungsi bawang putih dalam pembuatan dendeng yaitu 

sebagai penyedap rasa. Kriteria  bawang putih yang baik adalah 

kering, utuh, tua dan tidak busuk. Bawang putih yang digunakan 

sebanyak 3 gram. 

f) Lengkuas 

Lengkuas (Languas Galanga)  adalah sejenis empon – empon, 

fungsi dari lengkuas dalam pembuatan dendeng adalah sebagai 

penyedap rasa. Kriteria lengkuas yang baik adalah yang masih 

muda, bersih dari kotoran, dan masih segar. Lengkuas yang 

digunakan sebanyak 2 gram. 

c. Cara pembuatan dendeng sapi 

Sebelum menguraikan cara pembuatan dendeng daging sapi kita perlu 

mencermati resep dendeng menurut Lisdiana Fachruddin, 1997 yaitu 

sebagai berikut : 
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Bahan : 

Daging sapi   300 gram 

Bumbu : 

Gula merah   20 gram 

Bawang putih   3 gram 

Ketumbar    2,5 gram 

Jinten    2,5 gram 

Lengkuas    3 gram 

Garam    5 gram 

Cara pembuatan : 

1) Daging dicuci hingga bersih dan ditiriskan. 

2) Daging sapi dibersihkan lemaknya, lalu diiris tipis-tipis tetapi 

melebar. 

3) Daging dilumuri bumbu yang telah dihaluskan dan didiamkan selama 

4 – 6 jam. 

4) Daging yang telah diberi bumbu kemudian dikeringkan selama 2 – 3 

hari dan setiap 2 jam dibalik supaya keringnya merata. 

5) Dendeng daging sapi yang telah kering kemudian dikemas dalam 

kantong plastik yang cukup tebal dan ditutup / direkat dengan 

sealfood. 
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Berikut ini disajikan skema pembuatan dendeng daging sapi 

Daging sapi 
 

Dibersihkan lemaknya, diiris 

 

Dicuci, ditiriskan 

 

Dilumuri bumbu 

 

Dikeringkan 

 

Dikemas  

 

Dendeng daging sapi 
Gambar 1. Skema Pembuatan Dendeng Daging Sapi 

 

 

 

d. Syarat mutu dendeng daging sapi 

Sesuai dengan syarat Standar Nasional Indonesia, dendeng yang 

dipasarkan harus memenuhi kriteria syarat mutu dendeng SNI. No 01 – 

2908 – 1992  yaitu, sebagai berikut : 
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Tabel 2 : Syarat Standar Nasional Indonesia No. 01 – 2908 – 1992. 

No Karakteristik  Syarat Mutu 
I 

Syarat Mutu 
II 

Cara 
Pengujian 

1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
 
6. 

Warna dan bau 
 

Kadar air %    ( bobot 
/ bobot ) maks 

Kadar protein %  ( 
bobot / bobot kering ) 
min. 

Abu tidak larut dalam 
asam %  ( bobot / 
bobot kering ) maks. 
Benda asing %  ( 
bobot / bobot kering ) 
maks. 

Kapang dan serangga 

Khas 
dendeng 

sapi 
12 
 
 
 

30 
 
1 
 
 
1 
 
 

Tidak ada 
 

Khas 
dendeng 

sapi 

12 
 
 
 

25 
 
1 
 
 
1 
 

Tidak ada 

Organoleptik 
 

SP-SMP-
193-1974 

 
 

SP-SMP-
178-1975 

 
SP-SMP-
181-1976 

 
SP-SMP-8-

1976 
 

Organoleptik 

Keterangan :  SP-SMP adalah Standar Perdagangan – Standar Metode Pengujian. 

           Kode ini dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan 

 

e. Faktor yang mempengaruhi kualitas dendeng 

Mencermati dendeng daging sapi yang diperdagangkan, ada 

yang berkualitas baik , ada yang berkualitas sedang dan ada pula yang 

berkualitas kurang baik. Perbedaan kualitas dendeng tersebut 

kemungkinan besar dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain  faktor 

pemilihan bahan dan faktor proses pembuatan 

1) Pemilihan bahan 

Untuk mendapatkan dendeng  daging sapi yang bermutu 

baik, harus menggunakan bahan yang bermutu. Daging sapi 

yang digunakan harus berkualitas baik dan segar. Pemilihan 

bahan tambahan dan bumbu juga dapat mempengaruhi rasa 
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dendeng. Jika  daging sapi yang digunakan kurang atau tidak 

segar maka akan dapat mempengaruhi hasil dari dendeng, selain 

itu juga dendeng memiliki rasa dan aroma yang tidak sedap. 

Demikian pula jika bahan yang digunakan berkualitas baik,rasa, 

aroma, dan warna akan baik. Jika kualitas bumbu kurang / tidak 

baik, misalnya bawang putih agak busuk dapat berpengaruh 

terhadap rasa dan aroma. 

2) Proses pembuatan  

Faktor  proses  pembuatan yang dapat mempengaruhi 

kualitas dendeng antara lain yaitu proses kuring dan 

pengeringan  

a) Proses kuring 

Pada pembuatan dendeng daging sapi, proses “ kuring” 

dilaksanakan menggunakan cara kuring kering yaitu bumbu 

dihaluskan, dicampurkan pada daging sapi iris tanpa 

penambahan air, lalu didiamkan selama   4 – 6 jam (proses 

kuring)  dapat mempengaruhi rasa karena bumbu kurang 

meresap. Jika proses kuring terlalu cepat kurang dari 5 jam, 

maka dapat mempengaruhi rasa karena bumbu kurang meresap. 

b) Pengeringan  

Proses pengeringan merupakan salah satu penentu 

kualitas dendeng. Pada saat proses pengeringan mengalami 

perubahan warna, aroma, tekstur dan zat gizinya. Tempat yang 

digunakan untuk pengeringan sebaiknya menggunakan nampan 

yang terbuat dari logam dan diberi alas plastik supaya dendeng 

menjadi cepat kering dan setiap 3 jam di balik supaya 
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pengeringannya merata. Proses pengeringan yang kurang 

sempurna dapat mempengaruhi rasa dan aroma dendeng. 

Mengingat dendeng daging sapi harganya cukup mahal, kurang 

terjangkau oleh daya beli masyarakat golongan ekonomi rendah sehingga 

perlu memanfaatkan bahan yang lebih murah untuk dibuat dendeng, misalnya 

bunga pisang 

2.  Tinjauan tentang Bunga Pisang 

Bunga pisang adalah bagian yang tidak dapat menjadi buah yang 

mengandung protein, karbohidrat, vitamin dan mineral. Pada masyarakat 

pedesaan, bunga pisang ini dimanfaatkan sebagai bahan makanan untuk 

sayuran misalnya gudeg, urap, pecel dan tumis. Menurut Munadjim           

(1988 : 33), tidak semua bunga pisang enak dimakan, ada beberapa jenis 

bunga pisang yang tidak dapat dimakan, misalnya bunga pisang jenis 

Ambon. Bunga pisang jenis ini tidak dapat dimakan, disebabkan oleh 

banyaknya tanin yang terkandung di dalamnya. Sedangkan bunga pisang  

yang enak dimakan / dikonsumsi yaitu jenis bunga pisang klutuk, bunga 

pisang kepok, bunga pisang raja bulu dan bunga pisang raja siam. 

a. Jenis dan macam bunga pisang 

Bunga pisang  yang enak dimakan / dikonsumsi yaitu jenis 

bunga pisang klutuk, bunga pisang kepok, bunga pisang raja bulu dan 

bunga pisang raja siam. 

Bunga pisang klutuk memiliki ciri – ciri sebagai berikut: 

memiliki  bentuk yang lonjong, memiliki ukuran yang relatif kecil 

dibanding dengan jenis lain, tungkai daun dan tulang daun berwarna 
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kemerahan, bunga pisang berujung runcing, berbedak putih, panjang 

tandan relatif lebih pendek 

Bunga pisang kepok memiliki ciri – ciri sebagai berikut : 

memiliki bentuk  yang lonjong, memiliki ukuran yang sedang, tungkai 

daun dan tulang daun berwarna hijau terang, bunga pisang berujung 

bulat, panjang tandan relatif panjang 

Bunga pisang raja memiliki ciri – ciri sebagai berikut : memiliki 

bentuk yang bulat lonjong, memiliki ukuran yang relatif lebih besar, 

tungkai daun dan tulang daun berwarna hijau tua, bunga pisang 

berujung bulat, panjang tandan relatif lebih panjang. 

b. Manfaat  

Bunga pisang biasanya  dimanfaatkan untuk masakan sayuran, 

misalnya gudeg, urap, pecel dan tumis. Bunga pisang ini belum 

dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal sehingga banyak yang 

tidak sempat dimanfaatkan dan terbuang. 

c. Kandungan zat gizi 

Kandungan gizi dalam dendeng cukup tinggi, terutama 

kandungan proteinnya. Bahan dasar dendeng umumnya adalah daging 

sapi. Dalam 100 gram daging sapi mempunyai kandungan protein   

18,8 gram  (Departemen Kesehatan RI, 1995). 

Bunga pisang  mempunyai kandungan protein yang relative 

tinggi, sehingga kemungkinan  dapat memenuhi kriteria dendeng 

sebenarnya. Bunga pisang  harus ditambah dengan bahan lain yang 
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memiliki kandungan protein lebih tinggi. Jadi bunga pisang dapat 

dibuat sebagai bahan dendeng dengan ditambah bahan lain. 

Kandungan gizi bunga pisang dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 3 : Komposisi Kimiawi Bunga Pisang per 100 gram 

No  Komposisi  Jumlah Satuan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Air  

Protein 

Lemak 

Karbohidrat 

Mineral  

90,2 

7,2 

0,3 

7,1 

0,2 

gram 

gram 

gram 

gram 

gram 

(Sumber :Departemen Kesehatan RI, 1995 ) 

Ternyata kandungan protein bunga pisang cukup tinggi yaitu 

7,2 gram/ 100 gram, maka perlu ditingkatkan pemanfaatannya untuk 

bahan pembuatan dendeng. Namun agar dendeng mengandung protein 

yang lebih tinggi dapat ditambahkan daging sapi segar. 

d. Kemungkinan bunga pisang digunakan sebagai bahan pembuatan 

dendeng  dengan pertimbangan beberapa aspek antara lain sebagai 

berikut : 

1)    Aspek kelayakan  

Bunga pisang merupakan bahan yang mudah didapat, 

memiliki karakteristik bahan yang berserat setara dengan serat 

daging sebagai bahan pembuatan dendeng. 
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2)   Aspek kandungan gizi    

Kandungan protein nabati dalam bunga pisang tiap 100 gram 

yiatu 7,2 gram. Sehingga perlu ditambahkan kandungan protein 

hewani yaitu yang berasal dari daging sapi agar dendeng yang 

dihasilkan mengandung protein tinggi dan dapat mendukung 

pemenuhan kebutuhan gizi tubuh. 

3)   Aspek kesukaan masyarakat 

Bagi masyarakat luas, bunga pisang sering dimanfaatkan untuk 

masakan sayuran misalnya urap, pecel, gudeg, dan tumis. Apabila 

bunga pisang dibuat dendeng, besar kemungkinan akan makin disukai 

oleh masyarakat. 

4)   Aspek ekonomi 

Mengingat harga bunga pisang yang jauh lebih murah 

dibandingkan dengan daging sapi maka dimungkinkan biaya produksi 

dapat ditekan, sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat 

menengah kebawah. 

Uraian beberapa  pertimbangan diatas mendukung dilakukannya 

eksperimen pembuatan dendeng dari beberapa jenis bunga pisang dapat 

dijadikan pengganti bahan baku pembuatan dendeng, meskipun harus 

melalui upaya peningkatan cita rasa dan kandungan gizinya, terutama 

proteinnya.  
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B. Kerangka Berpikir 

Dendeng merupakan lauk pauk bernilai tinggi yang banyak dijumpai 

dipasaran, tetapi tidak semua lapisan masyarakat dapat menikmati karena 

harganya relatif mahal. Hal ini  karena daging sapi yang digunakan sebagai 

bahan baku dendeng harganya mahal. Jadi perlu mencari alternatif jalan 

keluarnya sehingga harga dendeng dapat terjangkau oleh semua lapisan 

masyarakat. Salah satu cara penggantinya yaitu dengan memanfaatkan bahan 

lain yang memiliki karakteristik seperti daging sapi. 

Alternatif bahan bakunya antara lain yaitu bunga pisang; bunga pisang 

memiliki karakteristik yang memungkinkan dapat dibuat dendeng, yaitu 

berserat, berwarna merah cerah, merah segar, jenis bunga pisang yang sering 

dikonsumsi bahan pangan adalah bunga pisang kepok, bunga pisang kluthuk, 

bunga pisang raja. Namun nilai protein gizi bunga pisang tidak dapat 

disejajarkan dengan daging sapi, oleh karena itu perlu bahan tambahan daging 

sapi supaya memiliki kandungan gizi yang tinggi. Sehingga dendeng yang 

dihasilkan kandungan protein dapat setara dengan persyaratan mutu dendeng 

dalam SNI 01-2908-1992. 

 Penggunaan bahan baku yaitu bunga pisang  yang murah dan 

penambahan daging sapi sebanyak ½ bagian dari  jumlah bunga pisang 

diharapkan menghasilkan produk dendeng yang harganya terjangkau dan 

dapat dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat. Dendeng hasil eksperimen 

perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui kualitas dan daya terima 

masyarakat. 
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Kesimpulan kerangka berpikir dapat disederhanakan dalam bentuk 

skema sebagai berikut: 

           Bunga Pisang 

Faktor Negatif ( - )    Faktor Positif ( + ) 

a. Bunga pisang kurang dimanfaatkan  a.   Mudah diperoleh 

b. Bunga pisang mudah busuk   b.   Berserat 

c.   Bunga pisang terbuang percuma   c.   Dapat diolah                

                             d.   Bernilai gizi  

Alternatif Pemanfaatan : 

Sebagai bahan dalam pembuatan dendeng namun perlu campuran 
daging sapi  

 

Eksperimen pembuatan dendeng dari 3 jenis bunga pisang dengan campuran 
dengan daging sapi sebanyak ½ bagian bunga pisang dan daging sapi 2  :  1. 

 

Dendeng Bunga Pisang 

 

Penilaian 

 

Penilaian Subyektif    Penilaian Obyektif 

 

 

Organoleptik  Inderawi   Kadar air, kadar abu,kadar  

Protein,kadar karbohidrat 

kandungan benda asing. 

 

 

Gambar 2 : Skema Kerangka Berpikir 
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C. Hipotesis  

 
Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 

Berdasarkan teori yang telah diuraikan maka  hipotesis penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Hipotesis Kerja ( Ha mayor ) 

Ada perbedaan kualitas dendeng yang terbuat dari jenis bunga pisang        

( Musa Paradisiaca )  yang berbeda ditinjau dari aspek  aroma, warna, 

tekstur kering, tekstur liat, rasa manis dan rasa gurih. 

2. Hipotesis Kerja ( Ha minor ) 

a. Ada perbedaan kualitas aroma dendeng dari jenis bunga pisang yang 

bervariasi. 

b. Ada perbedaan kualitas warna dendeng dari jenis bunga pisang yang 

bervariasi. 

c. Ada perbedaan kualitas tekstur kering dendeng dari jenis bunga 

pisang yang bervariasi. 

d. Ada perbedaan kualitas tekstur liat dendeng dari jenis bunga pisang 

yang bervariasi 

e. Ada perbedaan kualitas rasa manis dendeng dari jenis bunga pisang 

yang bervariasi. 

f. Ada perbedaan kualitas rasa gurih dendeng dari jenis bunga pisang 

yang bervariasi 

 



 26

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Suatu penelitian agar dapat memenuhi tujuan yang diharapkan harus 

menggunakan suatu metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. Penelitian ini akan berhasil apabila metode yang dipilih sesuai 

dengan obyek dan tujuan penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan tentang metode 

penentuan obyek penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpul data,  

langkah-langkah penilaian, instrumen  pengumpul data, dan metode analisis data. 

 

A. Metode Penentuan Obyek Penelitian 

Beberapa hal yang akan diungkapkan dalam metode penentuan obyek 

penelitian ini meliputi populasi penelitian, sampel penelitian, teknik 

pengambilan sampel dan variabel penelitian. 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian ( Suharsimi Arikunto,             

1992 : 102 ). Populasi dalam penelitian ini adalah bunga pisang yang 

diperoleh dari  Semarang, dengan kriteria bunga pisang masih segar dan tidak 

berbau busuk, utuh, helai kuncupnya masih kuat; sedangkan daging sapi yang 

digunakan adalah daging  yang diperoleh di daerah  Salatiga dengan kriteria 

masih segar, utuh, bingkas, tidak berbau busuk, warna merah segar, dan belum 

mengalami kerusakan. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi penelitian  ( Suharsimi 

Arikunto, 1996 : 117 ). Sampel penelitian  adalah jenis bunga pisang klutuk, 
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bunga pisang raja dan bunga pisang kepok yang   diperoleh dari daerah 

Sampangan Semarang memiliki ciri - ciri karakteristik yaitu : masih segar dan 

tidak berbau busuk, utuh, helai kuncupnya masih kuat. Sedangkan daging sapi 

yang digunakan adalah daging bagian has dalam  yang diperoleh di daerah 

Kopeng  Salatiga dengan kriteria masih segar, utuh, bingkas, tidak berbau 

busuk, warna merah segar, dan belum mengalami kerusakan. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel adalah cara yang digunakan untuk 

mengambil sampel penelitian. Teknik yang digunakan dalam mengambil 

sampel adalah purposive sampling, dimana pengambilan subyek didasarkan 

atas ciri – ciri atau sifat – sifat tertentu yang dipandang memiliki sangkut paut 

yang erat dengan ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.      

( Sutrisno Hadi, 1998 : 26 ). 

Ciri – ciri bunga pisang klutuk, bunga pisang raja dan bunga pisang kepok 

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : memiliki serat , masih segar, 

memiliki warna merah menyerupai daging.  

Sedangkan daging sapi yang digunakan yaitu has dalam yang memiliki 

ciri antara lain: masih segar, masih bingkas, memiliki warna merah segar, 

memiliki serat yang agak kasar. 

4. Variabel 

Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian ( Suharsimi Arikunto, 1996 : 99 ). Dalam penelitian ini 

digunakan tiga jenis variabel yaitu, variabel bebas, variabel terikat dan 

variabel kontrol. 
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a) Variabel bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang diduga akan mempengaruhi hasil 

penelitian. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan  

bunga pisang yang bervariasi yaitu bunga pisang klutuk, bunga pisang 

raja dan bunga pisang kepok. 

b) Variabel terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Variabel terikat penelitian  berupa kualitas dendeng  yang ditinjau dari 

mutu inderawi dengan indikator warna, aroma, rasa manis, tekstur 

kering dan tekstur liat, kandungan protein, kadar air, kadar abu tidak 

larut dalam, kandungan benda asing, kapang dan serangga.  

c) Variabel kontrol 

Variabel kontrol adalah faktor – faktor yang dapat ikut mempengaruhi 

eksperimen oleh karena itu harus dikendalikan sama. Variabel kontrol 

dalam penelitian ini adalah jumlah bahan yang sama, jumlah bumbu 

yang sama, penghalusan atau penumbukkan bahan, proses kuring, 

pencetakkan dan pengeringan yang dikendalikan sama. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen. 

Eksperimen merupakan pendekatan yang dengan sengaja dan sistematis 

mengadakan perlakuan atau tindakan pengamatan terhadap variabel. Pada 

penjelasan pendekatan penelitian akan diungkapkan beberapa hal meliputi 

tahap eksperimen, desain eksperimen dan pelaksanaan penelitian. 

 

 



 29

1. Tahap Eksperimen 

Eksperimen dendeng bunga pisang terdiri dari 2 tahap, yaitu 

eksperimen pendahuluan dan eksperimen lanjutan. 

a) Eksperimen pendahuluan yaitu eksperimen yang dilakukan untuk 

mengetahui perbandingan bunga pisang dan daging sapi yang 

tepat agar dapat menghasilkan dendeng dengan kriteria yang baik. 

Adapun perbandingan yang digunakan dalam eksperimen 

pendahuluan  adalah 1 bagian daging sapi dan 1 bagian bunga 

pisang; 1 bagian daging sapi dan 2 bagian bunga pisang ; 1 bagian 

daging sapi dan 3 bagian bunga pisang. Dari hasil eksperimen  

pendahuluan, perbandingan yang paling baik dalam pembuatan 

dendeng bunga pisang adalah 1 bagian daging sapi dan 2 bagian 

bunga pisang . 

b)  Eksperimen lanjutan yaitu eksperimen yang dilakukan untuk 

mengetahui jenis bunga pisang mana yang terbaik digunakan  

dalam eskperimen . Adapun jenis bunga pisang yang digunakan 

adalah bunga pisang klutuk, bunga pisang raja, bunga pisang 

kepok yang berdasarkan hasil percobaan pendahuluan ditambah 

daging sapi. 

2. Desain Eksperimen 

Desain eksperimen merupakan langkah-langkah lengkap yang 

perlu diambil jauh sebelum eksperimen dilakukan agar data yang semestinya 

diperlukan dapat diperoleh ( Sudjana, 1995 : 1 ). 
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Dalam desain eksperimen ini ada kelompok lain yang tidak dikenai 

perlakuan dan ikut mendapatkan pengamatan, dengan adanya kelompok 

pembanding atau kontrol  ( Suharsimi Arikunto, 1996 : 85 ). 

Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

acak sempurna yaitu desain dimana perlakuan dikenakan sepenuhnya secara 

acak  pada unit – unit eksperimen atau sebaliknya terhadap kelompok-

kelompok eksperimen yang bersifat homogen. 

Menurut Suharsimi Arikunto, 1998 : 86 desain acak sempurna 

merupakan bentuk dari desain random sampling dengan pola : 

E 

  X   01 

 R 

     02 

K 

 

Keterangan : 

 E : Kelompok eksperimen yaitu kelompok yang dikenai perlakuan 

K: Kelompok kontrol yaitu kelompok yang digunakan sebagai           

pembanding 

R : Random 

X : Perlakuan 

O1 : Observasi terhadap kelompok eksperimen 

O2 : Observasi terhadap kelompok kontrol 

Desain acak sempurna yang dimaksud didalam penelitian ini adalah 

suatu proses pengacakan dalam perlakuan untuk menentukan eksperimen.  

Dalam desain penelitian ini subyek kelompok eksperimen maupun subyek 

kelompok kontrol telah ditentukan secara random. Pada penelitian ini ada 3 
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(tiga) sampel kelompok eksperimen yaitu dengan kode A, B, C dan kelompok 

kontrol dendeng daging sapi dengan kode KO. Sampel dengan kode A adalah 

perbandingan jenis bunga pisang klutuk dengan daging sapi    2  :  1, sampel 

dengan kode B adalah perbandingan jenis bunga pisang kepok dengan daging 

sapi 2  :  1, sampel C adalah perbandingan bunga pisang raja dengan daging 

sapi 2  :  1 ; sedangkan untuk kelompok kontrol adalah dendeng daging sapi. 

Eksperimen dilakukan dengan 3 kali ulangan. 

 Untuk lebih jelasnya desain penelitian eksperimen dendeng bunga 

pisang dapat dilihat pada skema berikut : 
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Populasi 

 

Sampel 

Kelompok kontrol       Kelompok eksperimen 

 

Dendeng Daging Sapi       

 

 

 

 

 

     Penilaian                              Penilaian 

 

     Hasil             Hasil 
 

Pengumpul data 

 

 

Analisis 

 

 Kesimpulan 

 

 

Gambar 3: Skema Desain Eksperimen Dendeng Bunga Pisang  

 

 

A1 B1 C1 
A2 B2 C2 
A3 B3 C3 

KO 

Dikenai perlakuan 
dengan 
perbandingan   
2  :  1
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3. Pelaksanaan Eksperimen 

a. Tempat dan waktu eksperimen 

Pelaksanaan eksperimen pembuatan dendeng bunga pisang ini   

dilaksanakan di rumah peneliti Komplek Akpol B-35 Semarang. 

b. Alat-alat 

1) Timbangan 

Timbangan berfungsi sebagai alat ukur untuk menimbang bahan 

yang akan digunakan sehingga menghasillkan ukuran yang akurat. 

2) Panci 

Panci berfungsi untuk merebus bunga pisang, sebaiknya digunakan 

panci dari bahan stainlesstel agar tidak terjadi proses browning. 

3) Pisau 

Pisau berfungsi untuk mengiris bunga pisang , sebaiknya dipilih 

dari bahan yang tidak mudah berkarat. 

4) Nampan 

Nampan berfungsi untuk tempat menjemur dendeng bunga pisang. 

c. Bahan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

3) Bunga pisang 

4) Daging sapi 

5) Bumbu ( gula merah, bawang putih, ketumbar, jinten, 

garam, laos ) 
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Setelah dilakukan eksperimen pendahuluan beberapa kali untuk 

mengetahui perbandingan yang dapat menghasilkan dendeng dengan 

kualitas baik untuk dapat memperoleh formula bahan dalam pembuatan 

dendeng bunga pisang yaitu sebagai berikut : 

Tabel  4 : Bahan pembuatan dendeng bunga pisang 

Kelompok Eksperimen  
Bahan A B C 

Bunga pisang 
Daging sapi 
Gula merah 
Bawang putih 
Ketumbar 
 Jinten 
 Laos 
Garam 

200 gram 
100 gram 
20 gram 
3 gram 

2,5 gram 
2,5 gram 
3 gram 
5 gram 

200 gram 
100 gram 
20 gram 
3 gram 

2,5 gram 
2,5 gram 
3 gram 
5 gram 

200 gram 
100 gram 
20 gram 
3 gram 

2,5 gram 
2,5 gram 
3 gram 
5 gram 

 

 

Pembuatan dendeng bunga pisang mengacu pada pembuatan 

dendeng daging sapi menurut Lisdiana Fachruddin, 1997 : 34, namun 

ketiga sampel eksperimen dapat dilakukan melalui 3 tahap yaitu tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian. Ketiga tahap 

tersebut digambarkan dalam bentuk skema pada halaman  berikut : 
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Tahap Persiapan : a.   Persiapan alat bersih siap pakai 

         b.   Persiapan bahan 

                           Bunga pisang        Daging sapi Bumbu  

 
                           Dibersihkan /        Dibersihkan / Dibersihkan 
                           Dicuci         Dicuci 

 

Diiris-iris                   Dicincang halus         Dihaluskan,                 

          dicampur 

                          Direbus 

 

   Dihaluskan/ditumbuk   

 

Tahap Pelaksanaan : Dicampur proses kuring 4 – 6 jam 

 

Dicetak dan ditata dalam nampan plastik 

 

Dijemur sampai kering 

 

Tahap Penyelesaian : Dendeng Bunga Pisang 

 

   Dikemas    Digoreng 

       Untuk disimpan           Untuk disajikan 

 

Gambar 4. Pembuatan Dendeng Bunga Pisang 
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Ketiga tahap pada skema diatas akan diuraikan sebagai berikut, yaitu : 

d. Tahap-tahap eksperimen 

1) Tahap persiapan 

a).   Persiapan Alat 

Alat-alat yang digunakan harus bersih dan steril. 

b).   Persiapan Bahan 

Mempersiapkan  bahan yang akan digunakan untuk eksperimen 

yaitu bahan kelompok sampel A, B dan C dipisah menurut 

kelompok masing – masing.  

Masing – masing bunga pisang dibersihkan, diiris – iris, direbus 

selama 15 menit dalam air mendidih. Dalam keadaan hangat bunga 

pisang ditumbuk hingga halus 

Daging sapi setelah dibersihkan, dicincang halus, disisihkan. 

Bumbu yang digunakan dibersihkan , dihaluskan kemudian 

dicampur. 

2) Tahap pelaksanaan 

a. Bunga pisang yang telah dihaluskan dicampur dengan daging 

sapi halus hingga rata. 

b. Bumbu – bumbu halus dicampur hingga rata, dibiarkan selama  

4 – 6 jam ( proses kuring ), kemudian dicetak dengan ukuran 4 x 

4 dengan ketebalan 0.5 cm, diatur di dalam nampan yang telah 

dialasi plastik dan diberi jarak supaya tidak lengket. 
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c. Dendeng tersebut dijemur dibawah sinar matahari, setiap 1 jam 

dibalik supaya cepat kering. 

d. Penjemuran dilakukan selama 2 – 3 hari atau lebih cepat 

tergantung dengan panas matahari 

e. Ciri – ciri dendeng setelah kering kenampakan permukaannya 

mengkilap, penjemuran dapat dihentikan. 

3) Tahap penyelesaian 

Dendeng dapat dikemas dalam plastik tebal yang tertutup rapat, 

direkatkan dengan menggunakan foodsealer atau dapat digoreng 

dahulu sebelum dihidangkan / disajikan. 

C. Metode Pengumpul Data 

a) Metode pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

metode penilaian.  

Metode penilaian di dalam eksperimen ini terdiri dari penilaian 

subyektif dan penilaian obyektif. Penilaian subyektif dilakukan dengan uji 

inderawi dan uji organoleptik atau uji kesukaan sedangkan penilaian obyektif 

dilakukan dengan penetapan kandungan kimia dan kandungan 

mikroorganisme dengan cara uji laboratorium. 

1. Penilaian Subyektif 

Penilaian subyektif merupakan cara penilaian terhadap mutu atau 

sifat – sifat suatu komoditi dengan menggunakan panelis sebagai 

instrumen atau alat. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang kualitas dari dendeng bunga pisang yang meliputi warna, 
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aroma, tekstur dan rasa. Juga untuk mengumpulkan data tentang 

tingkat kesukaan terhadap dendeng bunga pisang. Penilaian subyektif 

ini menggunakan dua macam pengujian yaitu uji inderawi dan uji 

organoleptik. 

a) Uji Inderawi 

Uji inderawi  adalah pengujian terhadap sifat karakteristik bahan 

pangan dengan menggunakan peraba, perasa, pembau dan 

pendengar (Bambang Kartika dkk, 1988: 2). Untuk melaksanakan 

pengujian ini diperlukan instrumen sebagai alat ukur, yaitu 

panelis agak terlatih yang mengetahui sifat-sifat sensorik dari 

sampel yang dinilai dan pengetahuan tentang cara-cara penilaian 

yang meliputi penilaian terhadap warna, aroma, tekstur dan rasa 

karena mendapat penjelasan atau latihan ( Soewarno T Soekarto, 

1985 : 49). Dalam penelitian ini pengujian inderawi 

menggunakan tipe pengujian  dengan uji skoring. Tipe pengujian 

ini digunakan untuk menilai mutu bahan dan intensitas sifat 

tertentu yaitu warna, aroma, tekstur dan rasa (Bambang Kartika,   

1988 : 59). Dalam penelitian ini uji inderawi digunakan dengan 

tujuan untuk mengetahui perbedaan kualitas masing-masing 

sampel dendeng bunga pisang hasil eksperimen yang meliputi 

indikator warna, aroma, tekstur dan rasa dengan cara memberi 

skor sebagai berikut : 
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a) Warna  

1) Merah kecoklatan   5 

2) Coklat kehitaman   4 

3) Coklat    3 

4) Coklat muda   2 

5) Coklat keputihan   ` 1 

b) Aroma 

1) Sangat beraroma khas dendeng 5 

2) Beraroma khas dendeng  4 

3) Agak beraroma khas dendeng 3 

4) Tidak beraroma khas dendeng 2 

5) Sangat tidak beraroma  dendeng 1 

c) Tekstur 

Tekstur  kering 

1) Kering ideal   5 

2) Kering    4 

3) Agak kering   3 

4) Agak basah   2 

5) Basah    1 

Tekstur liat 

1) Liat ideal    5 

2) Agak liat ideal   4 

3) Agak keras   3 
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4) Keras    2 

5) Sangat keras   1 

d) Rasa  

Rasa manis 

1) Cukup manis khas dendeng 5 

2) Agak manis khas dendeng 4 

3) Tidak manis khas dendeng 3 

4) Hambar    2 

5) Pahit    1 

     Rasa gurih 

1) Gurih khas dendeng  5 

2) Agak gurih khas dendeng  4 

3) Tidak gurih khas dendeng  3 

4) Sangat tidak gurih khas dendeng 2 

5) Hambar     1 

b) Uji Organoleptik 

Uji organoleptik merupakan pengujian yang penguji / panelisnya 

cenderung melakukan  penilaian berdasarkan kesukaan (Bambang 

Kartika, 1988 : 56). Untuk uji organoleptik terhadap dendeng 

bunga pisang, panelis yang digunakan adalah panelis tidak terlatih. 

Pada pengujian organoleptik ini menggunakan skala hedonik 

dengan 5 (lima) kriteria kesukaan dan diberi skor sebagai berikut : 

 



 41

1) Sangat suka  5 

2) Suka   4 

3) Cukup suka  3 

4) Kurang suka  2 

5) Tidak suka   1 

 

2. Penilaian Obyektif 

Penilaian obyektif dilakukan untuk mengetahui apakah 

dendeng bunga pisang hasil eksperimen sudah memenuhi syarat SNI 

atau belum dengan menguji kandungan kimia dan kandungan 

mikroorganisme.  

Penilaian kualitas gizi dan kandungan kimiawi digunakan 

untuk mengetahui kandungan kimia yang terkandung dalam dendeng 

hasil eksperimen yaitu :  karbohidrat,  protein, kadar abu, kadar air,  

dan cemaran logam (besi, seng, magnesium, tembaga); sedangkan 

kandungan mikroorganisme digunakan untuk mengetahui banyaknya 

kapang dan serangga. Pengujian obyektif dilakukan oleh Tim 

Laboratorium  Kesehatan pada tanggal 27 April – 5 Mei 204di Balai 

Laboratorium  Kesehatan Semarang, sedangkan bahan yang diuji 

sebanyak 250 gram untuk tiap jenis dendeng 
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D. Instrumen Pengumpul Data 

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah instrumen 

yang dalam hal ini adalah panelis agak terlatih, panelis tidak terlatih dan 

uji laboratorium yang sesuai dengan kandungan zat yang ditetapkan. 

1. Panelis agak terlatih 

Panelis agak terlatih merupakan kelompok dimana anggotanya 

merupakan  hasil  seleksi kemudian menjalani latihan secara kontinyu 

dan lolos pada evaluasi kemampuan (Bambang Kartika, 1988 : 17). 

Panelis agak terlatih yang digunakan untuk uji inderawi jumlahnya 

berkisar antara 15 – 25 orang yang dipilih setelah calon panelis 

mengikuti seleksi panelis dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan / 

persyaratan yang harus dipenuhi yaitu : 

a. Ada perhatian terhadap pekerjaan penilaian organoleptik / 
inderawi. 

b. Bersedia dan mempunyai waktu untuk melakukan penilaian. 
c. Mengetahui sifat-sifat sensorik dari bahan / sample yang dinilai. 
d. Mempunyai kepekaan dan konsistensi yang tinggi. 
e. Jumlah panelis berkisar 15 – 25 orang.  
 

( Soewarno T Soekarto, 1985 : 49-52 ) 

Salah  satu  syarat  untuk mendapatkan  panelis  agak terlatih 

adalah  instrumen (panelis)  mempunyai kepekaan  dan  konsistensi  

yang  tinggi dengan kata  lain valid dan  reliabel. Dalam penelitian ini 

panelis yang digunakan adalah mahasiswa  Jurusan Teknologi Jasa dan 

Produksi Fakultas Teknik Universiatas Negeri Semarang. Upaya  yang  
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dapat dilakukan untuk memperoleh instrumen (panelis) yang valid dan 

reliabel  harus melalui  tahap-tahap  seleksi  panelis  atau tahap - tahap 

validasi   instrumen  dan  reliabilitasi   instrumen. 

a. Validasi instrumen 

Validasi instrumen merupakan proses / kegiatan untuk 

mendapatkan  instrumen (panelis) yang  dapat mengukur / menilai 

sesuatu  yang  tepat  sesuai  dengan  keadaan sebenarnya (valid). 

Validasi  instrumen  terdiri   dari  validasi   internal  dan  validasi 

isi. 

1) Validasi internal 

Validasi internal adalah suatu upaya untuk 

mengetahui   kondisi internal / validasi  internal  dari calon 

panelis yang beragam. Kegiatan yang dilakukan untuk 

mengetahui validasi internal dari calon panelis adalah 

melalui  wawancara. Wawancara dapat dilakukan secara 

lisan atau dengan pengisian kuesioner / angket yang 

mencakup beberapa hal yaitu pengalaman, umur, jenis 

kelamin, kondisi kesehatan,jenis-jenis makanan yang 

disenangi  ataupun yang tidak disenangi, kegemaran 

merokok (Bambang Kartika, 1988 : 20). Calon  panelis 

akan digunakan di dalam penelitian ini adalah Mahasiswa 

Teknologi Jasa dan Produksi  Boga Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Semarang sebanyak 40 orang. Dari 
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wawancara  akan diperoleh informasi tentang kualifikasi 

calon  yaitu : calon yang berpotensi untuk   pengujian, 

calon yang tidak berpotensi dan calon yang siap  untuk 

melakukan tahap penyaringan / validasi isi (Bambang 

Kartika, 1988 : 20). Hasil dari validasi internal  adalah 

semua calon panelis dinyatakan berpotensi untuk pengujian 

dan siap untuk melakukan tahap validasi isi. 

2) Validasi isi 

Validasi isi dilakukan dengan cara penyaringan dan 

latihan. Penyaringan bertujuan untuk mengetahui validasi / 

kesahihan / ketepatan calon panelis dalam memberikan 

penilaian terhadap sampel yang bervariasi dengan diuji 

kemampuannya ( Bambang Kartika, 1988 : 22 ).  

Untuk mendapatkan validasi isi dari instrumen 

dilakukan latihan sebanyak 6 kali penilaian terhadap 

kualitas dendeng dengan penggunaan bunga pisang yang 

bervariasi yang dilakukan  sejak tanggal 1 Juni – 15 Juli 

2004. Data hasil penilaian  dianalisis dengan menggunakan 

range methode dengan ketentuan menurut Bambang 

Kartika        (1988 : 24) adalah  sebagai berikut : 

   Jika                
                
 berarti calon panelis memenuhi persyaratan / diterima 

untuk mengikuti tahap latihan. 

Range jumlah 
Jumlah range 

1 
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          Jika                                < 1 

      
berarti calon panelis tidak memenuhi persyaratan / tidak 

diterima untuk mengikuti latihan ( Bambang Kartika dkk,    

1988 : 24 ). Hasil analisis ternyata 30 calon panelis 

diterima, dan 10 calon panelis ditolak. Perhitungan lengkap 

dapat dilihat pada lampiran. 

b. Reliabilitasi Instrumen 

Panelis yang memiliki reliabilitas tinggi apabila panelis 

tersebut mempunyai keajegan dalam menilai suatu produk, 

dilakukan latihan sebanyak 6 kali dengan waktu yang berbeda, 

yaitu sejak tanggal 20 Juli – 5 September 2004. Syarat minimal 

panelis agak terlatih yang reliabel adalah apabila total skor dalam 

range   >   60 % dari prosentase jawaban  yang benar, berarti dapat 

diandalkan menjadi panelis agak terlatih. Sedangkan panelis total 

skornya dalam range < 60 % dari prosentase jawaban  yang benar 

maka calon panelis tidak dapat diandalkan menjadi panelis agak 

terlatih ( Bambang Kartika,   1988 : 22 ). Perhitungan lengkap 

dapat dilihat pada lampiran. Calon panelis yang dinyatakan reliabel 

sebanyak 25 orang diterima sedangkan calon panelis yang 

dinyatakan tidak reliabel 5 orang ditolak. Panelis yang dinyatakan 

valid dan reliable dapat digunakan sebagai instrument dalam uji 

inderawi. 

Range jumlah 
Jumlah range 
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2. Panelis tidak terlatih 

Panelis tidak terlatih dipakai untuk menguji tingkat kesukaan 

terhadap suatu produk atau menguji tingkat kesukaan mempergunakan 

suatu produk. Penilaian panel jenis ini tidak didasarkan  pada sensitivitas 

tetapi pada hal lain, misalnya keadaan sosial ekonomi, asal daerah, dan 

sebagainya. Karena menyangkut tingkat kesukaan maka semakin besar 

jumlah anggota panel, hasilnya akan semakin baik (Bambang Kartika, 

1993 : 15).  

Panelis tidak terlatih yang akan digunakan didalam penelitian ini 

adalah panelis yang telah mengenal dendeng dan sering mengkonsumsinya 

serta dapat menyatakan tingkat kesukaannya. Didalam masyarakat yang 

mengenal dendeng dan sering mengkonsumsinya serta dapat menyatakan 

tingkat kesukaannya adalah kelompok masyarakat ekonomi atas, 

kelompok masyarakat menengah dan kelompok masyarakat bawah. 

Menurut Bambang Kartika ( 1988 : 32 ) jumlah panelis tidak 

terlatih adalah minimal 80 orang. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan 90 orang calon panelis dengan  rincian 30 panelis dari 

golongan ekonomi atas, 30 panelis dari golongan ekonomi menengah dan 

30 panelis dari golongan ekonomi bawah. 

Panelis tidak terlatih yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Komplek AKPOL Semarang. 

Panelis tidak terlatih ini tidak perlu dilatih lebih dahulu (Soewarno T 

Soekarto,     1985 : 53) karena panelis ini tidak melakukan penginderaan 
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berdasarkan kemampuan seperti dalam uji inderawi (Bambang Kartika, 

1988 : 4). 

3. Uji Laboratorium 

Metode yang digunakan untuk menentukan kualitas dendeng bunga 

pisang hasil eksperimen dilakukan dengan penetapan secara obyektif 

terhadap kandungan kimia dan  mikroba yaitu untuk mengetahui apakah 

kualitas dendeng bunga pisang sudah memenuhi standar yang sesuai 

dengan SNI 01 – 2908 – 1992. Kandungan kimia yang akan diuji yaitu 

karbohidrat, protein, kadar abu, kadar air , cemaran logam. Sedangkan 

secara mikrobiologis akan dilakukan terhadap kapang dan serangga. 

Untuk menentukan karbohidrat digunakan metode pengujian ,  

untuk menentukan protein digunakan mikro kjeldhal ( Dep Kes RI, 1992), 

sedangkan untuk air digunakan metode Gravimetri (  SNI 01 – 2891 – 

1992 ). 

 

E. Langkah-langkah Penilaian 

Perencanaan penilaian subyektif meliputi perencanaan waktu dan 

tempat penilaian, alat dan bahan penilaian serta langkah penilaian.  

1 Waktu dan tempat 

Penilaian organoleptik dilaksanakan pada bulan Februari 2005 di kampus 

Universitas Negeri Semarang dan di daerah Sekaran Gunung Pati 

Semarang. 
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2 Alat dan bahan penilaian 

Fasilitas atau alat penilaian yang digunakan meliputi formulir petunjuk 

penilaian, alat tulis. Bahan penilaian yang digunakan adalah sample 

dendeng bunga pisang hasil eksperimen dan air putih. 

3 Langkah-langkah penilaian 

a. Menyiapkan contoh dendeng eksperimen, air putih dan lembar 

penilaian sejumlah panelis. 

b. Panelis dipersilahkan di ruangan yang telah disediakan  

c. Membagikan dendeng hasil eksperimen , air putih, lembar penilaian 

dan alat tulis. 

d. Memberikan penjelasan singkat kepada panelis tentang cara tulis 

pengisian lembar penilaian kepada panelis. 

e. Memberikan kesempatan kepada panelis untuk menilai dan mengisi 

lembar penilaian. 

F. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul, ditabulasi dan dianalisis menggunakan 

Analisis Varian Klasifikasi Tunggal dan Uji Tukey dan Deskriptif Prosentase 

1. Analisis Varian Klasifikasi Tunggal 

Penggunaan varians klasifikasi tunggal adalah hipotesis kerja yang 

berbunyi ada perbedaan jenis bunga pisang yang dapat menghasilkan 

dendeng paling baik dalam hal aroma, warna, tekstur dan rasa.  Adapun 

ringkasan analisanya adalah sebagai berikut : 
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Tabel  5 : Daftar Analisis Varians Klasifikasi Tunggal 

Sumber 
variasi 
(SV) 

Derajat kebebasan    
( db ) 

Jumlah kuadrat          
( JK ) 

Rerata (MK) 

Sampel (a)  dba  =  a – 1 JKa = (∑x)2 – (∑x)2 

             b          N   
MKa = JKa 
             dba 

Panelis (b) dbb  =  b – 1 JKa = (∑x)2 – (∑xt)2 

             a          N   
MKa = JKb 
             dbd 

Error  dbc  =  dbt – dba - dbb 

 

JKc = JKt – JKa - JKb MKa = JKb 
             dbd 

Total  Dbtidak = a x b - 1 JKt = ∑ (∑x2) – (∑xt)2 

                              N 
 

(Sumber : Bambang Kartika, 1988 : 87) 

Keterangan : 

a  = banyaknya sampel 

b  = jumlah panelis 

N  = jumlah subyek seluruhnya = a . b 

(∑x2)  = jumlah total nilai panelis 

 ∑(xt)2  = jumlah total nilai sampel 

(∑xt)2  = jumlah total nilai 

(∑xt)2  = faktor koreksi 
    N 
  

Harga F hitung dapat dicari dengan membagi rerata JK sampel (MK) 

dengan rerata JK panelis (MK), dengan rumus : 

Fe = MKa 

        MKb 

Ketentuannya adalah jika F0 > Ft pada taraf signifikasi 5 % maka ha 

diterima, sebaliknya jika F0 < Ft pada taraf  signifikasi 5 % maka H0 ditolak. 

Jika perlu dilakukan analisis lanjutan untuk mengetahui perbedaan antar 

sampel dengan menggunakan uji Tukey. 
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2. Uji Tukey 

 Pada uji tukey digunakan rumus sebagai berikut : 

Standard Error =   √ rata-rata jumlah kuadrat error 

    jumlah panelis 

       (Bambang Kartika, 1998 : 87) 

 

 

Untuk mengetahui kualitas dendeng hasil eksperimen yang terbaik 

adalah dengan mencermati rerata tiap asapek penelitian dan rerata total. Jika 

jumlah reratanya memiliki nilai / harga / angka tertinggai berarti kualitasnya 

terbaik. 

Pada tabel dibawah ini adalah ringkasan rerata spek penilaian ketiga 

sampel dendeng hasil penelitian.  

Selanjutnya diketahui nilai LSD (Least Significant Difference) dari 

tabel. Nilai LSD ini digunakan untuk mencari nilai pembanding antar sampel 

dengan rumus : 

Standard Error x Nilai LSD dari tabel 

Cara untuk melakukan perbandingan antar sampel yang dilakukan 

dengan mengurangkan rata-rata antar sampel sesuai dengan besar rata-rata, 

kemudian hasilnya dibandingkan dengan nilai pembanding. 

      (Bambang Kartika, 1988 : 91) 
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3. Analisis Deskriptif Prosentase 

Untuk mengetahui tingkat ( kesukaan ) masyarakat terhadap dendeng 

hasil eksperimen yang  dilakukan dengan analisis deskriptif persentase, artinya 

data kuantitatif yang diperoleh dari panelis harus dianalisis terlebih dahulu 

untuk dijadikan data kualitatif. Data yang bersifat kuantitatif yang berwujud 

angka – angka hasil perhitungan atau pengukuran, dapat diproses dengan cara 

dijumlahkan, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh 

prosentase, kemudian ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif          

( Suharsimi Arikunto, 1996 : 224 ) 

Skor nilai untuk mendapatkan nilai persentase dirumuskan sebagai berikut : 

%  =    n    x   100 % 
        N 

 

Keterangan : 

%  =   skor persentase 

n  =  jumlah skor kualitas ( warna, rasa, aroma dan tekstur ) 

N  =  skor  ideal ( skor tertinggi x jumlah panelis ) 

( Sumber : Ali,M, 1992 : 186 ) 

Untuk merubah data skor persentase menjadi nilai kesukaan, 

analisisnya sama dengan analisis kualitas dengan nilai yang berbeda yaitu : 

 Nilai tertinggi   : 5 (suka) 

 Nilai terendah   : 1 (tidak suka) 

 Jumlah kriteria yang ditentukan  5  kriteria 
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Cara menghitung nilai kesukaan pada dendeng bunga pisang dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

(a) Skor maksimum  =  90  x  5    =  450 

(b) Skor minimum  =  90  x  1   =  90 

(c) Persentase maksimum =  450  x  100%       =  100 % 
    450 

(d) Persentase minimum =   90  x  100%        =  20 % 
     450 

(e) Rentangan persentase =  100 % - 20 %      =  80 % 

(f) Interval kelas persentase =  80 :  5           =   16 % 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel  berikut ini 

Tabel  6 :  Nilai kesukaan dendeng bunga pisang 

Persentase Nilai 
84 - 100 
68 – 83 
52 - 67 
36 - 51 
20 – 35 

Sangat disukai 
Disukai 

Cukup disukai 
Agak disukai 
Tidak  disukai 

 

Skor tiap aspek penilaian berdasarkan  tabulasi data dihitung 

prosentasenya dikonsultasikan dengan tabel diatas sehingga diketahui 

kriteria kesukaan panelis. 

4 Uji Laboratorium 

Sampel dendeng hasil eksperimen diuji di Balai Laboratorium 

Kesehatan sebanyak 250 gran untuk tiap sampelnya dengan tujuan untuk 

mengetahui kandungan gizi ( kadar air, kadar protein, kadar karbohidrat, 

kadar abu, kandungan benda asing dan mokroorganisme ) dari masing-

masing sampel.   
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 BAB IV  

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

 Pada bab ini akan diuraikan mengenai di skripsi hasil penelitian dan 

pembahasan dari hasil eksperimen pembuatan dendeng bunga pisang dengan 

penggunaan bunga pisang yang bervariasi, untuk membuktikan apakah penelitian 

dapat menjawab permasalahan penelitian dan tujuan penelitian. 

A. Hasil Penelitian dan Analisis Data 

Hasil penelitian  akan diuraikan mengenai deskripsi data hasil uji inderawi 

dan uji kesukaan ditinjau dari aspek warna, aroma, tekstur dan rasa, 

dilanjutkandengan hasil analisis data. 

1. Deskripsi Data Uji Inderawi 

Analisis data  uji inderawi hasil eksperimen dilakukan oleh 25 

panelis agak terlatih yang menilai ketiga sampel hasil eksperimen. 

Penilaian tersebut meliputi aspek warna, aroma, tekstur kekeringan, tekstur 

liat, rasa manis dan rasa gurih. Tabulasi data dapat dilihat pada lampiran 

dan deskripsi datanya adalah : 
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Tabel 9. Deskripsi Data Uji Inderawi 25 orang panelis  

Frekuensi penilaian per 
skor Sampel Aspek yang diukur 

5 4 3 2 1 
Total 

Warna 7 13 5 - - 25 
Aroma 5 11 9 - - 25 
Tekstur kekeringan 13 9 3 - - 25 
Tekstur liat 11 11 3 - - 25 
Rasa manis 14 8 3 - - 25 

A 

Rasa gurih 12 11 2 - - 25 
Warna 15 10 - - - 25 
Aroma 14 10 1 - - 25 
Tekstur kekeringan 13 12 - - - 25 
Tekstur liat 17 6 2 - - 25 
Rasa manis 13 12 - - - 25 

B 

Rasa gurih 9 12 4 - - 25 
Warna 18 7 - - - 25 
Aroma 17 8 - - - 25 
Tekstur kekeringan 17 8 - - - 25 
Tekstur liat 16 9 - - - 25 
Rasa manis 16 9 - - - 25 

C 

Rasa gurih 19 6 - - - 25 
 
Keterangan: 
A : Sampel dendeng bunga pisang klutuk 
B : Sampel dendeng bunga pisang kepok 
C : Sampel dendeng bunga pisang raja 
Warna :  
Skor 5 = merah kecoklatan 
Skor 4 = merah kehitaman 
Skor 3 = coklat 
Skor 2 = coklat muda 
Skor 1 = coklat keputihan 
Aroma : 
Skor 5 = sangat beraroma khas dendeng 
Skor 4 = beraroma khas dendeng 
Skor 3 = agak beraroma khas dendeng 
Skor 2 = tidak beraroma khas dendeng 
Skor 1 = hambar 
Tekstur kering : 
Skor 5 = kering ideal 
Skor 4 = kering 
Skor 3 = agak kering 
Skor 2 = agak basah 
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Skor 1 = basah 
Tekstur liat : 
Skor 5 = liat ideal 
Skor 4 = agak liat ideal 
Skor 3 = agak keras 
Skor 2 = keras 
Skor 1 = sangat keras 
Rasa manis : 
Skor 5 = cukup manis ideal khas dendeng 
Skor 4 = agak manis ideal khas dendeng 
Skor 3 = tidak manis khas dendeng 
Skor 2 = hambar 
Skor 1 = pahit 
Rasa gurih : 
Skor 5 = gurih khas dendeng 
Skor 4 = agak gurih khas dendeng 
Skor 3 = tidak gurih khas dendeng 
Skor 2 = sangat tidak gurih khas dendeng 
Skor 1 = hambar 
 
 

Mencermati tabel diatas tampak bahwa secara berturut-turut 

penilaian panelis agak terlatih dari penilaian dengan frekuensi terbanyak 

sampai dengan penilaian dengan frekuensi terendah adalah sebagai 

berikut. 

1) Aspek warna 

Sampel C dinilai dengan skor tertinggi 5 adalah 18 panelis, sampel 

B dengan skor tertinggi adalah 15 panelis, terakhir sampel A dinilai 

dengan skor tertinggi 5 adalah 7. 

2) Aspek aroma 

Sampel C dinilai dengan skor tertinggi 5 adalah 17 panelis, sampel 

B dengan skor tertinggi adalah 14 panelis, terakhir sampel A dinilai 

dengan skor tertinggi 5 adalah 5. 
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3) Aspek tekstur kering 

Sampel C dinilai dengan skor tertinggi 5 adalah 17 panelis, sampel 

B dengan skor tertinggi adalah 13 panelis, terakhir sampel A dinilai 

dengan skor tertinggi 5 adalah 13. 

4) Aspek tekstur liat 

Sampel C dinilai dengan skor tertinggi 5 adalah 16 panelis, sampel 

B dengan skor tertinggi adalah 17 panelis, terakhir sampel A dinilai 

dengan skor tertinggi 5 adalah 11. 

5) Aspek rasa manis 

Sampel C dinilai dengan skor tertinggi 5 adalah 16 panelis, sampel 

B dengan skor tertinggi adalah 13 panelis, terakhir sampel A dinilai 

dengan skor tertinggi 5 adalah 14. 

6) Aspek rasa gurih 

Sampel C dinilai dengan skor tertinggi 5 adalah 16 panelis, sampel 

B dengan skor tertinggi adalah 13 panelis, terakhir sampel A dinilai 

dengan skor tertinggi 5 adalah 14. 

2. Hasil Analisis Varian Klasifikasi Tunggal 

Perhitungan lengkap analisis varian klasifikasi tunggal dapat 

dilihat pada lampiran. Ringkasan hasil analisis varian klasifikasi tunggal 

disajikan pada tabel berikut : 
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Tabel 10. Ringkasan Hasil Analisis Varian  

Aspek Penilaian F hitung Ft  5 % Ket  

Aroma  13.73 3.19 Berbeda nyata 

Warna  9.72 3.19 Berbeda nyata 

Tekstur kering 1.58 3.19 Tidak berbeda nyata 

Tekstur liat 1.84 3.19 Tidak berbeda nyata 

Rasa manis 0.82 3.19 Tidak berbeda nyata 

Rasa gurih 5.01 3.19 Berbeda nyata 

 

Menurut tabel diatas ternyata F0 dari aroma, warna dan rasa gurih   

> Ft  5%, artinya Ha  diterima, H0   ditolak. Sedangkan F0 dari tekstur 

kering, tekstur liat dan rasa manis < Ft  pada 5 %, artinya H0  diterima, Ha   

ditolak. Dengan diterimanya Ha  minor kualitas aroma, warna, dan rasa 

gurih, kemudian dilanjutkan dengan uji tukey. 

 

3. Hasil Uji Tukey 

Perhitungan dengan uji tukey terhadap aroma, warna, rasa gurih 

antar sampel dapat dilihat pada lampiran.Ringkasannya adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 11. Ringkasan Uji Tukey Aspek Aroma, Warna, Rasa Gurih 

Aspek 

Penilaian 

Antar 

Sampel 

Selisih 

Rerata 

Nilai 

Pembanding 

Keterangan 

Aroma 

A – B 

A – C 

B - C 

0.68 

0.84 

0.16 

0.42 

0.42 

0.42 

Berbeda nyata 

Berbeda nyata 

Tidak berbeda nyata 

Warna 

A – B 

A – C 

B – C 

0.52 

0.64 

0.12 

0.38 

0.38 

0.38 

Berbeda nyata 

Berbeda nyata 

Tidak berbeda nyata 

Rasa 

gurih 

A – B 

A – C 

B - C 

0.20 

0.36 

0.56 

0.45 

0.45 

0.45 

Tidak berbeda nyata 

Tidak berbeda nyata 

Berbeda nyata 

 

Mencermati tabel diatas ternyata : 

Yang berbeda nyata adalah aspek aroma pada sampel A – B  dan  

A – C, aspek warna pada sampel A – B dan    A – C,  aspek rasa gurih 

pada sampel B – C. 

Sedangkan  yang tidak berbeda nyata adalah yang tidak berbeda 

nyata adalah aspek aroma pada sampel B – C, aspek warna pada sampel   

B – C dan rasa gurih pada sampel A – B dan A – C 

Untuk mengetahui jenis bunga pisang mana yang menhasilkan 

dendneg dengan kualitas terbaik perlu melakukan pencermatan angka 

rerata tiap aspek dan rerata total dari ketiga sampel dendeng hasil 

eksperimen. Rerata tiap aspek dan rerata total dari ketiga sampel dendeng 

hasil eksperimen dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 10 Ringkasan Rerata Penilaian 3 sampel Dendeng Hasil Eksperimen 

Aspek Penilaian Sampel A Sampel B Sampel C 
Aroma  3.84 4.52 4.68 
Warna  4.08 4.60 4.72 
Tekstur kering 4.40 4.52 4.68 
Tekstur liat 4.32 4.60 4.64 
Rasa manis 4.44 4.52 4.64 
Rasa gurih 4.40 4.20 4.76 
Total Rerata 25.48 26.96 28.12 

 

Mencermati tabel diatas  ternyata baik rerata tiap sampel maupun 

rerata total yang tertinggi jumlahnya adalah sampel C. Dengan demikian 

sampel C yaitu dendeng yang dibuat  dari bunga pisang   raja memiliki 

kualitas terbaik ditinjau dari aroma, warna, tekstur kering,  tekstur  liat, 

rasa manis dan rasa gurih karena jumlah reratanya lebih tinggi  daripada 

sampel A dan sampel B. 

4. Hasil  Penilaian Obyektif terhadap Ketiga Sampel Hasil Eksperimen 

Sampel  dendeng  hasil  eksperimen  diuji  di Laboratorium 

dengan   tujuan   untuk  mengetahui  kandungan  gizi  dari  masing –  

masing  sampel. Ketiga  sampel setelah diuji secara sensorik warna, 

aroma, rasa dan tekstur dilanjutkan dengan uji laboratorium. Pada tabel 

berikut disajikan hasil laboratorium dari ketiga sampel hasil eksperimen, 

dimana penilaian gizi, kimia dan cemaran logam yang  dilakukan di  Balai 

Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah dengan 

hasil sebagai berikut : 
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           Tabel  11. Hasil uji laboratorium ketiga sampel hasil eksperimen  

Diperiksa terhadap SNI Sampel
A 

Sampel
B 

Sampel 
C 

Satuan 

Kadar air 12 16,66 16,08 16,03 % 
Kadar abu tidak larut dalam 
asam 

1 1,13 1,96 1,11 % 

Kadar protein 30 28,82 29,07 27,93 % 
Kadar karbohidrat  25,21 21,02 18,40 % 
Kadar besi (Fe) 1 1,27 1,78 1,02 mg/kg 
Kadar magnesium (Mg) 1 0,28 0,82 0,54 mg/kg 
Kadar seng (Zn) 1 1,13 1,25 1,71 mg/kg 
Kadar tembaga (Cu) 1 0,25 0,03 0,14 mg/kg 
Mikro organisme 

- kapang 
- serangga 

 
Negatif
Negatif

 
Positif 
Negatif 

 
Positif 
Negatif

 
Positif 
Negatif 

 
Positif 
Negatif

 

 

Mencermati tabel diatas ternyata kadar air, kadar abu tidak larut dalam 

asam, kadar protein, Kadar besi (Fe), Kadar magnesium (Mg), Kadar seng 

(Zn), Kadar tembaga (Cu), Mikro organisme kapang belum dapat memenuhi  

syarat SNI. 

 

5. Hasil Deskriptif  Prosentase 

Hasil pengujian kesukaan merupakan  nilai yang diperoleh dari 

panelis tidak terlatih terhadap tingkat kesukaan pada dendeng hasil 

eksperimen. 

Untuk mengetahui uji kesukaan masyarakat terhadap dendeng 

hasil eksperimen dilakukan uji kesukaan dengan analisis deskripsi 

kualitatif persentase yang dilakukan pada 90 panelis tidak terlatih yang 
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berasal dari 30 orang kelompok ekonomi rendah, 30 orang kelompok 

ekonomi menengah dan 30 orang kelompok ekonomi atas. 

Berdasarkan hasil pengujian dari panelis tidak terlatih kemudian di 

analisis serta dibandingkan dengan tabel kriteria persentase untuk 

mengetahui kriteria kesukaannya. 

Tabel 13. Hasil Uji Kesukaan menurut Tingkat Ekonomi 

Sampel A Sampel B Sampel C Kel 
Ekonomi Aspek Σ 

skor % Ket Σ 
skor % Ket Σ 

skor % Ket 

Ekonomi 
rendah 

Aroma  
Warna  
Tekstur 
kering 
Tekstur 
liat 
Rasa 
manis 
Rasa 
gurih 

105 
111 
113 
 
111 
 
108 
 
114 

70 
74 
75.33 
 
74 
 
72 
 
76 

S 
S 
S 
 
S 
 
S 
 
S 

114 
116 
114 
 
111 
 
110 
 
103 

76 
77.33 
76 
 
74 
 
73.33 
 
68.67 
 
 

S 
S 
S 
 
S 
 
S 
 
S 

120 
124 
124 
 
121 
 
123 
 
124 

80 
82.67 
82.67 
 
80.67 
 
80 
 
82.67 

S 
S 
S 
 
S 
 
S 
 
S 

Ekonomi 
menengah 

Aroma  
Warna  
Tekstur 
kering 
Tekstur 
liat 
Rasa 
manis 
Rasa 
gurih 

102 
103 
106 
 
106 
 
108 
 
114 

68 
68.67 
70.67 
 
70.67 
 
72 
 
76 

S 
S 
S 
 
S 
 
S 
 
S 

112 
119 
114 
 
115 
 
112 
 
108 

74.67 
79.33 
76 
 
76.67 
 
74.67 
 
72 

S 
S 
S 
 
S 
 
S 
 
S 

132 
127 
126 
 
126 
 
126 
 
126 

88 
84.67 
84 
 
84 
 
84 
 
84 

SS 
SS 
SS 
 
SS 
 
SS 
 
SS 
 

Ekonomi 
atas 

Aroma  
Warna  
Tekstur 
kering 
Tekstur 
liat 
Rasa 
manis 
Rasa 
gurih 

100 
99 
101 
 
101 
 
96 
 
114 

66.67 
66 
67.33 
 
67.33 
 
66 
 
76 

CS 
CS 
CS 
 
CS 
 
CS 
 
S 

114 
122 
117 
 
119 
 
116 
 
101 

76 
81.33 
78 
 
79.33 
 
77.33 
 
67.33 

S 
S 
S 
 
S 
 
S 
 
CS 

132 
131 
127 
 
132 
 
127 
 
127 

88 
87.33 
84.67 
 
88 
 
84.67 
 
84.67 

SS 
SS 
SS 
 
SS 
 
SS 
 
SS 

 Ket : 
 CS : Cukup Suka 

S : Suka 
SS : Sangat Suka 
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Melihat data hasil uji kesukaan secara keseluruhan diketahui bahwa 

masyarakat golongan ekonomi rendah menyatakan suka pada seluruh sampel 

hasil eksperimen. Golongan ekonomi menengah menyatakan suka pada 

sampel A dan B, sedangkan sampel C menyatakan sangat suka.golongan 

ekonomi atas menyatakan  cukup suka pada sampel A, suka pada sampel B 

dan sangat suka pada sampel C.  

 

 

B. Pembahasan 

Pembahasan dilakukan tentang diterimanya Ha minor ( ada perbedaan 

warna,aroma, dan rasa gurih) dan ditolaknya H0 minor ( tidak ada perbedaan 

tekstur kering, tekstur liat dan rasa manis ). 

1. Dengan diterimanya Ha minor dalam aspek warna, aroma, dan rasa 

gurih, maka pembahasan nya sebagai berikut :  

a) Aspek warna 

Perbedaan warna dendeng sampel A,B dan C disebabkan 

karena ketiga jenis bunga pisang ada perbedaan warna, sehingga 

dengan proses  pengeringan akan menyebakan warna dendeng yang 

berbeda pula. Walaupun perbedaan tersebut sangat tipis. Perbedaan 

yang sangat tipis disebabkan karena penggunaan jumlah bumbusama 

banyak. 
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b) Aspek aroma 

Perbedaan aroma ketiga sampel dendeng hasil eksperimen 

yaitu aroma sampel C dan sampel B ebih tajam dibandingkan dengan 

aroma dendeng sampel A. hal ini disebabkan karena aroma jenis bunga 

pisang kluthuk lebih langu daripada aroma dendeng bunga pisang raja 

dan dendeng bunga pisang kepok. 

c) Aspek rasa gurih 

Perbedaan rasa gurih ketiga sampel A,B dan C yaitu dendeng 

bunga pisang sampel B dan C mempunyai rasa gurih yang lebih khas 

daripada rasa gurih sampel A. Hal ini disebabkan kandungan getah 

pada dendeng jenis bunga pisang klutuk lebih banyak dibandingkan 

dengan dendeng jenis bunga pisang kepok dan dendeng bunga pisang 

raja 

2. Ditolaknya H0 minor dalam aspek tekstur kering, tekstur liat dan rasa 

manis dari ketiga sampel dendeng hasil eksperimen, pembahasannya 

sebagai berikut : 

a) Aspek tekstur kering 

Tidak ada beda tekstur kering dendeng sampel A, B dan C 

disebabkan karena proses pengeringan dilakukan dalam waktu yang 

sama dibawah sinar matahari langsung dengan cara di balik-balik tiap 1 

jam. 
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b) Aspek tekstur liat 

Tak ada beda tekstur liat dendeng sampel A, B dan C 

disebabkan karena proses kuring, pencetakan dan penjemuran dilakukan 

sama. 

c) Aspek rasa manis 

Tak ada beda dari ketiga sampel A,B dan C hasil eksperimen 

karena penggunaan jumlah gula merah ( gula jawa ) yang sama banyak, 

proses kuring yang sama waktunya. 

1. Hasil uji laboratorium 

Berdasarkan hasil uji laboratorium diketahui bahwa: dari ketiga 

sampel hasil eksperimen lebih tinggi daripada SNI, hal ini disebabkan 

karena  

a. Kadar air  dari ketiga sampel hasil eksperimen lebih tinggi daripada 

SNI, hal ini disebabkan karena penjemuran yang kurang sempurna 

b. Kadar abu dari  ketiga sampel hasil eksperimen lebih tinggi daripada 

SNI, hal ini disebabkan karena bahan tidak semuanya larut asam. 

c. Kadar protein dari ketiga sampel hasil eksperimen lebih rendah 

daripada SNI, hal ini disebabkan karena kandungan protein bunga 

pisang lebih rendah dari kandungan daging sapi. 

d. Kadar karbohidrat terbanyak pada sampel A yaitu dendeng bunga 

pisang kluthuk sebesar 25,21%, kemudian sampel B yaitu dendeng 

bunpga pisang kepok  sebesar 21,02% dan sampel C yaitu dendeng 

bunga pisang raja sebesar 18,40%. 
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e. Kadar logam  besi dari ketiga sampel hasil eksperimen lebih tinggi 

daripada SNI, hal ini disebabkan karena proses perebusan sehingga 

terdapat zat logam yang ikut dalan perebusan  

f.  Kadar logam magnesium dari ketiga sampel hasil eksperimen lebih 

rendah dari SNI hal ini disebabkan karena panci yang digunakan 

sedikit mengandung magnesium. 

g. Kadar logam seng dari ketiga sampel hasil eksperimen lebih tinggi 

dari SNI  hal ini disebabkan karena menggunakan alat yang sama 

yaitu panci dengan bahan stainless steel. 

Kadar logam magnesium dari ketiga sampel hasil eksperimen lebih 

rendah dari SNI 

h. Kandungan mikro organisme terdiri dari kandungan kapang dan 

serangga 

1) Kandungan kapang pada ketiga sampel dinyatakan positif 

apabila dibandingkan dengan Syarat SNI, ketiga sampel belum 

dapat memenuhi Standar SNI 01-2908-1992. Hal ini 

disebabkan karena setelah proses pengeringan tidak langsung 

disimpan sehingga ada kemungkinan timbul kapang. 

2) Kandungan serangga pada ketiga sampel dinyatakan negatif 

apabila dibandingkan dengan Syarat SNI, ketiga sampel dapat 

memenuhi Standar SNI 01-2908-1992. Hal ini disebabkan 

karena alat – alat yang akan digunakan sudah disiapkan dalam 

kondisi bersih. 
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Berdasarkan data hasil uji laboratorium menyatakan bahwa kadar besi, 

kadar magnesium dan mikroorganisme serangga dapat memenuhi standar 

SNI, sedangkan kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar besi, kadar seng 

dan mikroorganisme kapang belum bias memenuhi standar SNI. 

 

2. Pembahasan tentang tingkat kesukaan masyarakat terhadap dendeng hasil 

eksperimen 

Berdasarkan penilaian panelis tidak terlatih yang terdiri dari 90 

panelis tidak terlatih yang berasal dari 30 orang kelompok ekonomi 

rendah, 30 orang kelompok ekonomi menengah dan 30 orang kelompok 

ekonomi atas dapat diketahui bahwa: 

a. Menurut kelompok ekonomi rendah, tampak mereka menyukai ketiga 

sampel yang disajikan, namun kalau dilihat besar persentasenya 

tampak bahwa urutan sampel yang disukai adalah sampel C, yaitu 

dendeng bunga pisang raja,  sampel B yaitu dendeng bunga pisang dan 

sampel A yaitu dendeng bunga pisang kluthuk. Hal ini disebabkan 

karena kualitas dendeng hasil eksperimen sampel C terbaik, sampel B 

dan terakhir sampel A. 

b. Menurut kelompok ekonomi menengah, tampak mereka sangat 

menyukai sampel C yaitu dendeng bunga pisang raja dan menyukai 

sampel B yaitu dendeng bunga pisang kepok dan sampel A, yaitu 

dendeng bunga pisang kluthuk namun kalau dilihat besar 

persentasenya tampak bahwa antara sampel B yaitu dendeng bunga 
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pisang kepok dan sampel A yaitu dendeng bunga pisang klutuk maka 

sampel B yaitu dendeng bunga pisang kepok lebih disukai daripada 

sampel A yaitu dendeng bunga pisang klutuk. 

c. Menurut kelompok ekonomi atas, tampak mereka sangat menyukai  

sampel C yaitu dendeng bunga pisang raja, menyukai sampel B yaitu 

dendeng bunga pisang kepok dan cukup menyukai sampel A yaitu 

dendeng bunga pisang kluthuk. 

d. Secara umum dapat diketahui bahwa dari 90 panelis tidak terlatih 

menyatakan bahwa urutan sampel yang disukai adalah sampel C yaitu 

dendeng bunga pisang raja, sampel B yaitu dendeng bunga pisang 

kepok dan sampel A yaitu dendeng bunga pisang kluthuk. 

 

C.    Keterbatasan Penelitian 

Penelitian terhadap pembuatan dendeng bunga pisang yang dilakukan 

berhasil dengan baik, namun dalam penelitian ini masih ada kelemahannya 

yaitu pada waktu pengambilan data uji inderawi panelis tidak ditempatkan 

dalam suatu ruangan khusus untuk melakukan penilaian sehingga dalam 

melakukan penilaian dapat dipengaruhi oleh panelis yang lain, dimana hasil 

penilaian ini dapat mempengaruhi dalam menentukan kualitas dendeng bunga 

pisang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka dapat 

diambil simpulan dan saran sebagai berikut. 

A. Simpulan 

1. Ada perbedaan kualitas aroma, warna dan rasa gurih dari dendeng bunga 

pisang kluthuk, dendeng bunga pisang  kepok dan dendeng bunga pisang 

raja tetapi tak ada perbedaan kualitas tekstur kering, tekstur liat dan rasa 

manis dari dendeng bunga pisang kluthuk, dendeng bunga pisang kepok 

dan dendeng bunga pisang raja. 

2. Bunga pisang kluthuk, bunga pisang kepok dan bunga pisang raja belum 

dapat memenuhi     standar      SNI 01-2908-1992 ditinjau dari kadar air, 

kadar abu, kadar protein, kadar besi dan kadar seng, namun yang  sudah 

sesuai dengan SNI dalam hal kadar  magnesium, kadar tembaga dan 

serangga. 

3. Masyarakat ekonomi rendah menyukai kualitas dendeng dari semua jenis 

bunga pisang, masyarakat ekonomi menengah menyukai kualitas dendeng 

bunga pisang kluthuk dan kualitas dendeng bunga pisang kepok, sangat 

menyukai kualitas dendeng bunga pisang raja. Sedangkan masyarakat 

ekonomi atas cukup menyukai kualitas dendeng bunga pisang kluthuk, 

menyukai kualitas dendeng bunga pisang kepok dan sangat menyukai 

kualitas dendeng bunga pisang raja. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan selama proses penelitian 

maka penulis ingin memberi saran sebagai berikut. 

1. Perlu dilakukan upaya untuk meyebarluaskan pembuatan dendeng daun 

pisang kepada masyarakat luas melalui organisasi di masyarakat seperti 

PKK, Karang taruna, maupun pada saat mahasiswa melakukan KKN. 

2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut dan lebih sempurna untuk 

meningkatkan kualitas sampel C yaitu dendeng bunga pisang raja yang 

merupakan hasil eksperimen terbaik untuk mendapatkan hasil yang lebih 

baik lagi sehingga dapat dikembangkan pada masyarakat luas. 
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Lampiran 1 

Formulir Seleksi Panelis 

 Kami mohon kesedian saudara untuk menjawab pertanyaan dibawah ini 

dengan kesungguhan. Atas kesediaan dan bantuannya kami ucaupkan terima kasih. 

Nama    : 

NIM   : 

Jenis Kelamin   : 

Petunjuk Pengisian  

A. Tulislah jawaban saudara berikut ini dengan jujur : 

1) Apakah saudara bersedia menjadi panelis  : Ya / Tidak 

2) Bagaimana kondisi kesehatan saudara saat ini  : 

a. Kesehatan mata   Baik / Tidak (buta warna) 

b. Kesehatan mulut   Baik / Tidak (sariawan, sakit gigi,    

 lainnya ...) 

c. Kesehatan tenggorokan : Baik /  Tidak ( flu, pilek, batuk, 

  lainnya ...) 

3) Apakah saudara seorang perokok   : Ya / Tidak 

B. Pilihlah jawaban yang menurut saudara paling sesuai kemudian beri 

tanda silang ( X ) 

4) Apakah saudara pernah mengenali produk dendeng ? 

a.  Ya   b.  Tidak 

5) Apakah saudara suka dengan produk dendeng ? 

a.  Ya   b.  Tidak 

6) Seringkah saudara mengkonsumsi dendeng ? 

a.  Ya    b.  Tidak 
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Lampiran 2 

ANGKET WAWANCARA 

Nama   : 

Umur  : 

Jenis kelamin : 

Petunjuk pengisian : 

1. Bacalah terlebih dahulu pernyataan-pernyataan dibawah ini dengan cermat. 

2. Berilah tanda ( X ) huruf a, b, atau c pada salah satu jawaban yang sesuai 

dengan keadaan saudara. 

Pertanyaan : 

1. Apakah yang saudara ketahui tentang dendeng ? 

a. Dendeng adalah makanan berbentuk lempengan yang terbuat dari daging 

sapi yang telah diberi bumbu dan dikeringkan. 

b. Dendeng adalah makanan yang berbentuk lempengan yang terbuat dari 

irisan daging sapi segar yang telah diberi bumbu dan dikeringkan. 

c. Dendeng adalah makanan berbentuk lempengan yang terbuat dari irisan 

daging segar berasal dari sapi atau ikan yang telah diberi bumbu dan 

dikeringkan. 

2. Pernahkah saudara mengkonsumsi dendeng ? 

a. Sering 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

3. Pernahkah saudara mengkonsumsi dendeng dari bahan selain daging ? 

a. Sering 

b. Pernah 

c. Tidak pernah 
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4. Dendeng dengan warna yang bagaimanakah yang saudara anggap baik ? 

a. Merah kecoklatan 

b. Merah kehitaman 

c. Coklat  

5. Dendeng dengan rasa yang bagaimanakah yang saudara anggap baik ? 

a. Agak  manis dan gurih 

b. Manis dan gurih 

c. Cukup manis dan gurih khas dendeng 

6. Bagaimanakah tekstur dendeng yang saudara anggap baik ? 

a. Kering dan keras 

b. Agak kering dan agak liat 

c. Kering dan liat ideal 

7. Apakah saudara suka mencoba  ( mengamati, mencicipi ) produk - produk 

baru ?  

a. Suka 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

8. Apakah saudara pernah mengkonsumsi dendeng selain dendeng daging ? 

a. Pernah 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

9. Apakah saudara menderita suatu penyakit yang berhubungan dengan indera 

penglihatan ( misal  : buta warna ) ? 

a. Tidak 

b. Partial ( sebagian ) 
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c. Total  

10. Apakah saudara menderita suatu penyakit yang berhubungan dengan panca 

indera perasa ( misal : sariawan,gusi berdarah,sakit gigi dll )  

a. Tidak 

b. Sariawan, sakit gigi 

c. Ya 

11. Apakah saudara suka merokok ? 

a. Tidak 

b. Ya, tetapi saat tertentu saja 

c. Suka  
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Lampiran 3 

Formulir Penilaian Mutu Dendeng  

( Validasi Instrumen ) 

Nama / NIM   : 

Tanggal   : 

Bahan / sampel : 

 

 Dihadapan saudara disajikan 3 macam sampel  dendeng dengan kode 125,347, 

569 dan 987 saudara diminta untuk menilai berdasarkan kriteria terhadap warna, rasa, 

aroma dan tekstur dari sampel dendeng dengan diberi tanda ( V ) pada kolom yang 

tersedia. Setiap tanda chek akan memberi penilaian terhadap setiap sampel. Suatu 

pernyataan yang jujur dan bijaksana dari saudara akan sangat membantu peneliti. Atas 

kerjasama saudara saya ucapkan terima kasih. 

 

 

 

 

 

       Peneliti 

 

       Dyah Rachmawati 
       NIM. 5444990033 
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LEMBAR PENILAIAN 
 

Dendeng  
Kriteria Nilai 

125 237 569 987 

1. Warna 

a. Merah kecoklatan 

b. Coklat kehitaman 

c. Coklat 

d. Coklat muda 

e. Coklat keputihan 

 

5 

4 

3 

2 

1 

    

2.  Aroma 

a. Sangat beraroma khas 

dendeng 

b. Beraroma khas 

dendeng 

c. Agak beraroma khas 

dendeng 

d. Tidak beraroma khas 

dendeng 

e. Hambar  

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

    

3.  Tekstur kering 

a. Kering ideal 

b. Kering 

c. Agak kering 

d. Agak basah 

e. Basah  

 

5 

4 

3 

2 

1 

    

4.  Tekstur liat 

a. Liat ideal 

b. Agak liat ideal 

c. Agak keras 

d. Keras 

e. Sangat keras 

 

5 

4 

3 

2 

1 

    

5.  Rasa manis 

a. Cukup manis khas 

 

5 
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dendeng 

b. Agak manis khas 

dendeng 

c. Tidak manis khas 

dendeng 

d. Hambar 

e. Pahit  

 

4 

 

3 

 

2 

1 

6.  Rasa gurih 

a. Gurih khas dendeng 

b. Agak gurih khas 

dendeng 

c. Tidak gurih khas 

dendeng 

d. Sangat tidak gurih 

khas dendeng 

e. Hambar  

 

5 

4 

 

3 

 

2 

 

1 
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Lampiran 4 

FORMULIR PENILAIAN 

( Reliabilitasi ) 

 

Nama / NIM  : 

Tanggal  : 

Bahan / sampel : 

 

Dihadapan saudara disajikan 4 macam sampel dendeng dengan kode 

125,347,569 dan 987, saudara diminta untuk menilai berdasarkan kriteria terhadap 

warna, aroma, tekstur dan rasa dari sampel dendeng dengan diberi tanda chek ( V ) 

pada kolom yang tersedia. Setiap tanda chek akan memberi penilaian  terhadap setiap 

sampel. Suatau pernyataan yang jujur dan bijaksana dari saudara akan sangat 

membantu penulis. Atas kerjasama saudara saya ucapkan terimakasih. 

 

 

 

 

 

 

 

        Peneliti 

 

        Dyah Rachmawati 
        NIM. 5444990033 
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LEMBAR PENILAIAN 

Dendeng  
Kriteria Nilai 

125 347 569 987 

1. Warna 

a. Merah kecoklatan 

b. Coklat kehitaman 

c. Coklat 

d. Coklat muda 

e. Coklat keputihan 

 

5 

4 

3 

2 

1 

    

2.  Aroma 

a. Sangat beraroma khas 

dendeng 

b. Beraroma khas 

dendeng 

c. Tidak beraroma khas 

dendeng 

d. Tidak beraroma khas 

dendeng 

e. Hambar  

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

    

3.  Tekstur kering 

a. Kering ideal  

b. Kering 

c. Agak kering 

d. Agak basah 

e. Basah  

 

5 

4 

3 

2 

1 
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4.  Tekstur liat 

a. Liat ideal 

b. Agak liat ideal 

c. Agak keras 

d. Keras 

e. Sangat keras 

 

5 

4 

3 

2 

1 

    

5.  Rasa manis 

a. Cukup manis khas 

dendeng 

b. Agak manis khas 

dendeng 

c. Tidak manis khas 

dendeng 

d. Hambar  

e. Pahit  

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

1 

    

6.  Rasa gurih 

a. Gurih khas dendeng 

b. Agak gurih khas 

dendeng 

c. Tidak gurih khas 

dendeng 

d. Sangat tidak gurih 

khas dendeng 

e. Hambar 

 

5 

4 

 

3 

 

2 

 

1 
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Lampiran 5 

FORMULIR PENILAIAN 

( Uji Inderawi ) 

Nama / NIM  : 

Tanggal   : 

Bahan / sampel : 

 

Petunjuk : 

 Dihadapan saudara disajikan 4 macam sampel dendeng dengan kode 125, 347, 

569 dan 987. saudara diminta untuk memberikan penilaian berdasarkan kriteria 

penilaian terhadap sampel tersebut seperti pada kolom di bawah ini dengan 

membmerikan tanda chek ( V ) pada kolom yang tersedia. Suatu pernyataan yang 

sebenarnya dari saudara pribadi akan sangat membantu kami. Atas kerjasama saudara, 

kami ucapkan terima kasih. 

 

 

 

 

 

 

 

       Peneliti 

 

Dyah Rachmawati 
NIM. 5444990033 
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LEMBAR PENILAIAN 

Dendeng  
Kriteria Nilai 

125 347 569 987 

1. Warna 

a. Merah kecoklatan 

b. Coklat kehitaman 

c. Coklat 

d. Coklat muda 

e. Coklat keputihan 

 

5 

4 

3 

2 

1 

    

2.  Aroma 

a. Sangat beraroma khas 

dendeng 

b. Beraroma khas 

dendeng 

c. Tidak beraroma khas 

dendeng 

d. Tidak beraroma khas 

dendeng 

e. Hambar  

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

    

3.  Tekstur kering 

a. Kering ideal  

b. Kering 

c. Agak kering 

d. Agak basah 

e. Basah  

 

5 

4 

3 

2 

1 
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4.  Tekstur liat 

a. Liat ideal 

b. Agak liat ideal 

c. Agak keras 

d. Keras 

e. Sangat keras 

 

5 

4 

3 

2 

1 

    

5.  Rasa manis 

a. Cukup manis khas 

dendeng 

b. Agak manis khas 

dendeng 

c. Tidak manis khas 

dendeng 

d. Hambar  

e. Pahit  

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

1 

    

6.  Rasa gurih 

a. Gurih khas dendeng 

b. Agak gurih khas 

dendeng 

c. Tidak gurih khas 

dendeng 

d. Sangat tidak gurih 

khas dendeng 

e. Hambar 

 

5 

4 

 

3 

 

2 

 

1 
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Lampiran 6 

FORMULIR PENILAIAN 

( Uji Kesukaan ) 

Nama    : 

Alamat   : 

Tanggal  : 

Bahan / sampel : 

 

Petunjuk : 

 Dihadapan saudara disajikan 3 macam sampel dendeng. Saudara diminta 

untuk menilai berdasarkan tingkat kesukaan terhadap sampel tersebut dengan 

memberikan tanda chek ( V ) pada kolom yang tersedia. Pernyataan yang sebenarnya 

dari saudara akan sangat membantu kami. Atas kerjasama saudara kami ucapkan 

terima ksaih. 

 

 

 

 

 

 

 

        Peneliti 

 

        Dyah Rachmawati 
        NIM. 5444990033 
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LEMBAR PENILAIAN 
 

Dendeng  
Kriteria Nilai 

125 237 569 

1. Warna 

a. Sangat suka 

b. Suka 

c. Cukup suka 

d. Kurang suka 

e. Tidak suka 

 

5 

4 

3 

2 

1 

   

2.  Aroma 

a. Sangat suka 

b. Suka 

c. Cukup suka 

d. Kurang suka 

e. Tidak suka  

 

5 

4 

3 

2 

1 

   

3.  Tekstur kering 

a. Sangat suka 

b. Suka 

c. Cukup  suka 

d. Kurang suka 

e. Tidak suka 

 

5 

4 

3 

2 

1 

   

4.  Tekstur liat 

a. Sangat suka 

b. Suka 

c. Cukup suka 

d. Kurang suka 

e. Tidak suka 

 

5 

4 

3 

2 

1 

   

5.  Rasa manis 

a. Sangat suka 

b. Suka  

c. Cukup suka 

d. Kurang suka 

e. Tidak suka  

 

5 

4 

3 

2 

1 
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6.  Rasa gurih 

a. Sangat suka 

b. Suka 

c. Cukup suka 

d. Kurang suka 

e. Tidak suka  

 

5 

4 

3 

2 

1 

   

 

Komentar   : 

Warna    : 

Aroma   : 

Tekstur keras  : 

Tekstur liat  : 

Rasa manis  : 

Rasa gurih  : 
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Lampiran 7 
Gambar 6.  Bunga Pisang 

 
 

 
 
 

Gambar 7.  Bunga Pisang Raja 
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Lampiran 8 
 

Gambar 8.  Bunga Pisang Kepok 
 
 

 
 
 
 

Gambar 9.  Bunga Pisang Kluthuk 
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Lampiran 9 
Gambar 10. Dendeng Bunga Pisang 

 

 
 
 

Gambar 11. Dendeng Bunga Pisang Raja 
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Lampiran 10 
 

Gambar 12. Dendeng Bunga Pisang Kepok 
 

 

 
 
 

Gambar 13. Bunga Pisang Kluthuk 
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Lampiran 11 
 

Gambar 14. Bumbu – bumbu Dendeng 
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