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ABSTRACT
In Indonesia, the orientation of banana processing is only focused on fruit processing so that
the amount of banana peels is usually discarded because it is considered as waste, which
results in inefficient production. whereas the peel has a nutritional content. This study aims to
make banana peel waste can be used as dodol which is preferred by panelists, analyze the
feasibility of banana peel dodol business and sensory characteristics of banana peel dodol.
The method used in this study is a direct experiment of making dodol with a ratio of banana
peel and glutinous rice flour which is 1: 1, analyzing business feasibility and SWOT
identification, as well as conducting organoleptic and hedonic sensory tests. The results
showed that banana peel has the potential to be processed as dodol without reducing the
characteristics of dodol based on SNI, the business feasibility analysis shows the R / C ratio of
dodol products has a value of 1.3, which means the business of banana peel dodol is feasible
to be developed. Organoleptic sensory test results showed that dodol was brown, bananascented, chewy-textured, and banana-flavored. Sensory testing of dodol selected hedonically
has the highest level of preference by panelists.
Keywords: Banana, food waste, dodol.

ABSTRAK
Di Indonesia, orientasi pengolahan pisang hanya terfokus pada pengolahan buah
sehingga jumlah kulit pisang biasanya dibuang karena dianggap sebagai sampah, hal
tersebut mengakibatkan ketidakefisienan produksi, padahal kulitnya memiliki

kandungan gizi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat limbah kulit pisang dapat
dijadikan dodol yang disukai panelis, menganalisis kelayakan usaha dodol kulit pisang
dan karakteristik sensori dodol kulit pisang. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu eksperimen langsung pembuatan dodol dengan perbandingan kulit pisang
dan tepung beras ketan yaitu 1:1, menganalisa kelayakan usaha dan identifikasi
SWOT, serta melakukan uji sensori secara organoleptik dan hedonik. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kulit pisang berpotensi dijadikan olahan dodol tanpa mengurangi
karakteristik dodol berdasarkan SNI, analisa kelayakan usaha menunjukan rasio R/C
produk dodol bernilai 1,3 yang berarti usaha dodol kulit pisang layak untuk
dikembangkan. Hasil pengujian sensori secara organoleptik menunjukkan bahwa
dodol berwarna coklat, beraroma pisang, bertekstur kenyal, dan berasa pisang.
Pengujian sensori dodol terpilih secara hedonik memiliki tingkat kesukaan tertinggi
oleh panelis.
Kata kunci: Pisang, food waste, dodol.
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