
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Salah satu kebutuhan manusia saat ini adalah sabun karena berbagai jenis 

aktifitas sehari-hari tidak akan pernah lepas dari sabun misalkan mencuci, mandi, 

membersihkan berbagai alat yang dipakai sehari-hari dan lain-lain. Sabun juga 

dipakai pada bidang industri seperti pengolahan berbagai jenis tambang dan 

berbagai jenis mesin-mesin yang ada sekarang ini. Oleh karena itu, kebutuhan 

sabun untuk masyarakat dunia khususnya Indonesia sangatlah besar dari tahun ke 

tahun. 

Sabun cuci piring sebagai salah satu pembersih yang digunakan oleh 

masyarakat sekarang memiliki berbagai macam bentuk, jenis, warna, wewangian 

dan manfaat yang ditawarkan. Umumnya sabun cuci piring yang digunakan 

adalah produk kemasan yang terbuat dari bahan-bahan kimia. Zat kimia berbahaya 

biasanya banyak ditemukan dalam produk sabun cuci piring yang berbau harum. 

Sejauh ini pemakaian akan produk-produk berbahan kimia memang belum 

menampakkan bahaya yang berbahaya. Akan tetapi keberlanjutan pemakaiannya 

akan menimbulkan berbagai masalah (Musliawan, 2012). 

Indonesia merupakan negara agraris yang artinya sektor pertanian 

memiliki peranan yang sangat penting. Indonesia dikenal dengan negara yang 

kaya akan hasil alam, kondisi tanah dan musim yang sangat cocok dengan 

pertanian, Peranan sektor pertanian ini mampu memberikan kontribusi yang besar 

dalam perekonomian bangsa, khususnya dalam memacu peningkatan pendapatan 

nasional. Sebagai salah satu pilar ekonomi negara, sektor pertanian diharapkan 

dapat meningkatkan pendapatan terutama dari penduduk pedesaan yang masih di 

bawah garis kemiskinan. Indonesia memiliki banyak keragaman tumbuhan yang 

sangat banyak, kurang lebih 30.000 spesies tumbuhan dan 940 diantaranya 

merupakan tanaman yang memiliki khasiat (180 spesies digunakan pada industri 

jamu tradisional) yang mana kondisi ini memiliki potensi pasar yang sangat besar. 

Salah satunya adalah pisang, Indonesia adalah penghasil pisang  terbesar ke enam 
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didunia. Di asia, Indonesia termasuk penghasil pisang terbesar karena 50% dari 

produksi pisang Asia dihasilkan oleh Indonesia dan setiap tahun produksinya terus 

meningkat. Bahkan pisang merupakan komoditi buah-buahan terpenting di 

Indonesia, karena memiliki jumlah produksi tertinggi di antara buah-buah lainnya 

dan produksinya tiap tahun semakin meningkat (Musliawan, 2012). 

 
Gambar 1.1 Perkembangan Produktivitas Pisang di Indonesia   

(Sumber: Data Kementerian Pertanian 2016) 

Pisang merupakan salah satu jenis tanaman holtikultura dimana semua 

kalangan mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas bahkan semua usia pun 

mengetahui dan pernah mengkonsumsi buah pisang. bagian-bagian dari pohon 

pisang seperti batang, akar, pelepah daun, jantung pisang dan buah memiliki 

banyak manfaat, diantaranya sebagai anti bakteri, anti jamur, anti hipetensi, serta 

banyaknya kandungan gizi yang terdapat dalam buah pisang. Pisang yang 

dihasilkan di Indonesia memiliki berbagai jenis dan kualitas yang berbeda 

contohnya Pisang Ambon, Pisang Susu, Pisang Raja, Pisang Mauli, Pisang Emas, 

Pisang Kepok dan lain-lain. Provinsi Riau termasuk dalam salah satu penghasil 

pisang di Indonesia, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya produksi pisang di 

Provinsi Riau terutama di Kabupaten Kampar. 
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Tabel 1.1 Persentase Jumlah Tanaman Hortikultura Wilayah Provinsi Riau 

No Nama Kabupaten/Kota 
Jumlah Tanaman Hortikultura 

Pisang Jeruk Mangga 

1 Kuantang Singingi 6,02 12,89 3,40 

2 Indragiri Hulu 6,61 7,24 5,14 

3 Indragiri Hilir 29,23 25,67 11,56 

4 Pelalawan 3,50 0,47 3,31 

5 Siak 3,27 0,69 5,72 

6 Kampar 22,57 23,93 10,78 

7 Rokan Hulu 8,82 18,70 10,36 

8 Bengkalis 2,59 0,99 6,79 

9 Rokan Hilir 3,38 1,60 9,66 

10 Kepulauan Meranti 3,44 0,12 16,26 

11 Kota Pekanbaru 7,88 1,97 14,80 

12 Kota Dumai 2,69 5,72 2,22 

Provinsi Riau 100 100 100 
(Sumber: Data Sensus Pertanian 2017) 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Kabupaten Kampar merupakan 

penghasil Pisang Terbesar Kedua setelah Indragiri Hilir salah satunya pisang 

kepok. Pada Kabupaten Kampar pisang kepok sering diolah atau di jadikan bahan 

konsumsi dan industri pengolahan, seperti keripik pisang, kue pisang, dan 

berbagai jenis produk lainnya. Hal ini menyebabkan salah satu masalah yang di 

alami oleh bangsa Indonesia, yaitu masalah limbah terutama limbah batang 

pisang, karena pisang merupakan tumbuhan yang hanya dapat berbuah satu kali, 

ini mengakibatkan banyaknya limbah batang pisang pada Kabupaten Kampar. 

 
Gambar 1.2 Persentase Produksi Pisang Pada Kabupaten Kampar Tahun 2017 

(Sumber: Data Dinas Pertanian dan Perternakan Provinsi Riau 2017) 
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Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa pisang kepok merupakan 

salah satu pisang yang banyak dihasilkan pada Kabupaten Kampar selain pisang 

mauli. Pada Kabupaten Kampar tepatnya daerah Danau Bingkuang masyarakat 

belum memanfaatkan limbah batang pisang kepok yang sudah di panen, batang 

pisang yang sudah dipanen kemudian ditebang dan dibiarkan begitu saja sampai 

membusuk. sehingga dapat menimbulkan dampak kurang baik untuk lingkungan, 

pemandangan yang tidak sehat serta dapat mencemari dan mengurangi keindahan 

lingkungan. Bagian dari pohon pisang yang bisa dimanfaat selain batangnya yaitu 

daunnya, daunnya dapat digunakan sebagai tempat membungkus makanan dan 

lain sebagainya. 

 
Gambar 1.3 Limbah Batang Pisang Kepok 

 

Limbah batang pisang sebelumnya hanya di gunakan sebagai pakan ternak 

seperti penelitian yang dilakukan oleh Rizkiyah dan Agustina (2016). Penelitian 

tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh fermentasi batang pisang sebagai 

pakan alternatif ternak kelinci terhadap pertambahan bobot badan. Selain sebagai 

pakan ternak, batang pisang juga bisa digunakan sebagai pembuatan bokhasi atau 

pupuk seperti penelitian yang dilakukan oleh Sarie dan Daryono (2015). 

Menggunakan batang pisang pada penelitian tersebut bertujuan untuk mengatur 

lama waktu pembuatan bokhasi dan unsur hara yang terkandung dalam pupuk 

bokhasi serta membandingkan kualitas pupuk bokhasi yang dihasilkan dengan 

standar mutu pupuk organik. 
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Penelitian oleh Azizah (2016) menyatakan bahwa batang pisang kepok 

(Musa paradisiaca .L)  mengandung beberapa jenis zat aktif yaitu saponin, 

flavonoid dan tannin yang memiliki efek anti bakteri. Oleh sebab itu peneliti 

mengangkat judul tentang pemanfaatan limbah batang pisang sebagai bahan 

pembuatan sabun cair cuci piring. Pada penelitian ini sabun cair cuci piring yang 

merupakan campuran surfaktan yang berfungsi sebagai pembersih pada peralatan 

makan. Bahan aktif dalam sabun cair cuci piring adalah Sodium Lauril Sulfat 

(SLS) dan Sodium Sulfat. Penambahan bahan batang pisang dalam sabun cair cuci 

piring ini berfungsi sebagai anti bakteri yang dapat diharapkan jadi solusi dalam 

mengatasi bakteri yang ada pada peralatan makan serta mengurangi penggunaan 

bahan kimia pada produk sabun cair cuci piring.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pemanfaatan limbah batang pisang sebagai bahan pembuatan 

sabun cair cuci piring? 

2. Berapa komposisi terbaik yang digunakan untuk membuat sabun cair cuci 

piring dengan bahan batang pisang? 

3. Bagaimana mengetahui harga jual sabun cair cuci piring dengan bahan 

batang pisang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Pemanfaatan limbah batang pisang sebagai bahan pembuatan sabun cair 

cuci piring. 

2. Untuk mengetahui berapa komposisi terbaik yang digunakan untuk 

membuat sabun cair cuci piring dengan bahan batang pisang. 

3. Untuk mengetahui harga jual sabun cair cuci piring dengan bahan batang 

pisang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Peneliti 

a. Dapat menjadi bahan motivasi dan referensi untuk ide-ide selanjutnya. 

b. Memperluas pengetahuan dan pembelajaran tentang pengolahan limbah 

batang pisang. 

c. Menjadi inovasi dalam pengolahan limbah batang pisang. 

2. Bagi Masyarakat 

Mengurangi limbah batang pisang untuk pemanfaatan menjadi sabun cair 

cuci piring. 

1.5 Batasan Masalah 

Sesuai dengan tujuan penelitian, agar penelitian ini lebih mudah perlu 

adanya batasan-batasan masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini menggunakan batang pisang kepok. 

2. Metode yang digunakan Rancangan Acak Lengkap, Full Costing dan 

Break Even Point. 

 

1.6 Posisi Penelitian 

Penelitian tentang pembuatan sabun cair cuci piring dari bahan batang 

pisang belum pernah dilakukan sebelumnya, tetapi penelitian tentang pembuatan 

sabun mandi dengan kulit pisang sudah pernah dilakukan. Agar dalam penelitian 

ini tidak terjadi penyimpangan dan penyalinan maka perlu ditampilkan posisi 

penelitian, berikut adalah tampilan posisi penelitian. 

Tabel 1.2 Posisi Penelitian 

Nama Haryatie Sarie dan Daryono 

Tahun 2015 

Judul 

Pembuatan Bokhasi Dari Limbah Batang Pisang (Musa Paradisiaca 

Linn) dan Pupuk Kotoran Sapi Dengan Aktivator Effective 

Mikroorganisme (Em₄ ) 

Lokasi 
Jurusan Manajemen Pertanian Politeknik Pertanian Negeri 

Samarinda 
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Tabel 1.2 Posisi Penelitian (Lanjutan) 

Tujuan 

Penelitian 

Untuk mengatur lama waktu pembuatan bokhasi dari limbah batang 

pisang dan unsur hara yang terkandung dalam pupuk bokhasi serta 

membandingkan kualitas pupuk bokhasi yang dihasilkan dengan 

standar mutu pupuk organik. 

Metode Desain Eksperimen 

Nama Miftahur Rizkiyah dan Desi Kurniati Agustina 

Tahun 2016 

Judul 
Pemanfaatan Fermentasi Batang Pisang (Gedebog) Sebagai Pakan 

Alternatif Ternak Kelinci 

Lokasi Fakultas Pertanian Universitas Madura 

Tujuan 
Untuk mengetahui pengaruh fermentasi batang pisang sebagai 

pakan alternatif ternak kelinci terhadap pertambahan bobot badan 

Metode 
Desain Eksperimen Dengan Model Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) 

Nama Nadia Galuh Azizah 

Tahun 2016 

Judul 
Analisis Ekstrak Batang dan Akar Pisang Kepok (Musa paradisiaca 

L) Dalam Menghambat Pertumbuhan Cabdida albicans 

Lokasi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanudin Makasar 

Tujuan 

Mengetahui efektivitas antifungi ekstrak batang dan akar pisang 

Kepok terhadap Candida albicans dan membuktikan bagian batang 

atau akar pisang kepok yang paling efektif dalam mengurangi 

pertumbuhan Candida albicans 

Metode Desain Eksperimen 

Nama Rudi Efendi 

Tahun 2018 

Judul 
Pemanfaatan Limbah Batang Pisang Sebagai Bahan Pembuatan 

Sabun Cair Cuci Piring 
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Tabel 1.2 Posisi Penelitian (Lanjutan) 

Lokasi 
Jurusan Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

Tujuan 

1. Pemanfaatan limbah batang pisang sebagai bahan pembuatan 

sabun cair cuci piring. 

2. Untuk mengetahui berapa komposisi terbaik yang digunakan 

untuk membuat sabun cair cuci piring dengan bahan batang 

pisang. 

3. Untuk mengetahui harga jual sabun cair cuci piring dengan 

bahan batang pisang. 

Metode 
Desain Eksperimen Dengan Model Rancangan Acal Lengkap 

(RAL), Full Costing dan Break Even Point (BEP) 

 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penyusunan laporan ini dibagi dalam enam bab, uraian dan penjelasan 

secara singkat adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian 

serta teori tentang pendukung dalam penelitiaan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisikan penjelasan secara skematis langkah-langkah pembahasan 

yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, sesuai dengan 

metodologi penelitian yang dibuat. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Berisikan data-data yang diperoleh dilapangan untuk diolah sesuai 

dengan masalah yanvg di teliti, sedangkan pengolahan data 

berisikan tentang proses perubahan data mentah menjadi suatu hasil 

yang bias dipahamu sehingga membantu di dalam menganalisa. 
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BAB V ANALISA 

Analisa dari hasil pengolahan data yang dilakukan berdasarkan 

teori yang digunakan. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan 

hasil penelitian. 

 


