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ABSTRAK 

 

 Seperti yang kita ketahui, makanan junk food  sudah menjadi makanan 

kesukaan bagi hampir seluruh masyarakat di seluruh dunia. Junk food tentu saja 

banyak mengandung zat-zat berbahaya yang tidak kita sadari pada saat 

menikmatinya karena rasanya yang tentu saja nikmat. Pizza adalah sejenis roti 

dari Italia yang sangat digemari oleh masyarakat, seperti adanya merek-merek 

yang ternama. Pizza merupakan junk food yaitu makanan yang mengandung zat-

zat berbahaya yang bisa menyebabkan obesitas yang bisa bercabang ke penyakit 

lainnya. Walaupun sebenarnya penyebab tersebut terdapat pada topping, penulis 

ingin menyajikan topping yang dijamin lebih menyehatkan dibandingkan junk 

food pada umumnya dan juga penulis ingin menciptakan sebuah makanan yang 

digemari banyak orang tetapi memiliki beberapa khasiat juga dibaliknya, 

walaupun khasiat tersebut tidak sehebat khasiat obat-obat dalam dunia kesehatan. 

Khasiat tersebut juga didapatkan dari bahan alami yang merupakan daur ulang 

dari bahan yang mudah didapatkan dan dianggap tidak berguna, dan tentu saja 

mudah untuk mengolahnya, bukan merupakan suplemen yang dibuat secara 

kimia.  

 Penulis juga ingin menyajikan fakta bahwa tidak semua barang yang 

digunakan dalam masyarakat haruslah barang baru, bisa saja barang yang 

dianggap tidak berguna memiliki khasiat yang benar-benar berguna bagi tubuh.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1.  LATAR BELAKANG  

I.1.1.Mengapa kita melakukan penelitian ini? 

 Saat ini banyak pizza yang mengandung bahan yang kurang baik 

bagi tubuh dan kurang menyehatkan. Selain itu pizza sangat 

digemari oleh seluruh kalangan masyarakat dari seluruh dunia tetapi 

karena kurang menyehatkan pizza bisa berdampak buruk bagi 

pengonsumsi. 

I.1.2. Mengapa penelitian ini penting? 

 Penelitian ini diperlukan untuk mencari alternatif lain dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan  yang aman serta 

digemari sehingga masyarakat dapat menikmatinya tanpa harus takut 

dengan dampak buruknya. 

I.1.3. Nilai praktis 

 Biji alpukat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan  

          biasanya ditemukan dalam bentuk sisa buah yang tidak dikonsumsi    

          atau diolah. 

I.2. RUMUSAN MASALAH 

I.2.1. Mengapa menggunakan biji alpukat bukan tepung terigu biasa? 

I.2.2. Apakah pizza dapat dibuat dari tepung biji alpukat?  

 

I.3. TUJUAN PENELITIAN 

I.3.1. Mengetahui jika  tepung biji alpukat lebih berkhasiat dibandingkan 

tepung biasa.  

I.3.2. Mengetahui jika pizza dapat dibuat dari tepung biji alpukat. 

 

I.4. MANFAAT PENILITIAN 
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 Dapat menghasilkan sebuah produk yaitu pizza yang dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan makanan yang aman. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

II.1.1. PIZZA 

  Pizza adalah sejenis roti bundar, pipih yang dipanggang di oven

 dan biasanya dilumuri saus tomat serta keju dengan bahan makanan

 tambahan lainnya yang bisa dipilih. Keju yang dipakai biasanya

 mozzarella. 

  Jenis bahan lain juga dapat ditaruh di atas pizza, biasanya daging

 dan saus, seperti salami dan pepperoni, ham, bacon, buah seperti nanas

 dan zaitun, sayuran seperti cabai dan paprika, dan juga bawang bombay, 

 jamur dan lain-lain. 

  Rotinya biasa dibuat seperti roti biasa namun bisa diberi rasa 

 tambahan dengan mentega, bawang putih, tanaman herbal, atau wijen.

 Kata "pizza" diambil dari bahasa Italia pizza, biasanya berarti "pai, kue, 

 tart". 

 

II.1.2. SEJARAH PIZZA 

  Pizza yang telah dikenal oleh masyarakat kuno, tentunya berbentuk

 lain dengan pizza zaman sekarang. Makanan ini umumnya dikonsumsi

 kaum miskin dan dibuat dengan bahan-bahan yang sederhana yang mudah

 didapatkan seperti tepung terigu, minyak, garam, dan ragi. 

  Pizza yang kita kenal sekarang lahir sekitar tahun 1600, pizza saat

 itu tidak dilumuri saus tomat di atasnya.Kemudian pada tahun 1800-an

 pizza dengan saus tomat dibawa oleh imigran Italia yang umumnya 

 berasal dari Napolike New York, Amerika Serikat. Pada periode itu juga  

 di Napoli, Italia muncul "Perkawinan Bersejarah" Pizza yang ditaburi

 mozzarella. Seorang pembuat pizza, Raffaele Esposito dan istrinya

 menyiapkan sebuah pizza untuk dipersembahkan pada Ratu Margherita

 Savoia, istri Kaisar Italia Umberto I. Yang dibuat atas permintaan Yang 

 Mulia. Sebuah pizza yang melambangkan Bendera Italia: Merah yaitu saus

http://id.wikipedia.org/wiki/Roti
http://id.wikipedia.org/wiki/Oven
http://id.wikipedia.org/wiki/Oven
http://id.wikipedia.org/wiki/Saus_tomat
http://id.wikipedia.org/wiki/Keju
http://id.wikipedia.org/wiki/Mozzarella
http://id.wikipedia.org/wiki/Daging
http://id.wikipedia.org/wiki/Daging
http://id.wikipedia.org/wiki/Saus
http://id.wikipedia.org/wiki/Salami
http://id.wikipedia.org/wiki/Pepperoni
http://id.wikipedia.org/wiki/Ham
http://id.wikipedia.org/wiki/Bacon
http://id.wikipedia.org/wiki/Nanas
http://id.wikipedia.org/wiki/Nanas
http://id.wikipedia.org/wiki/Zaitun
http://id.wikipedia.org/wiki/Sayur
http://id.wikipedia.org/wiki/Cabe
http://id.wikipedia.org/wiki/Paprika
http://id.wikipedia.org/wiki/Bawang_bombay
http://id.wikipedia.org/wiki/Jamur
http://id.wikipedia.org/wiki/Mentega
http://id.wikipedia.org/wiki/Bawang_putih
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman_herbal
http://id.wikipedia.org/wiki/Wijen
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Italia
http://id.wikipedia.org/wiki/Italia
http://id.wikipedia.org/wiki/Napoli
http://id.wikipedia.org/wiki/New_York
http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
http://id.wikipedia.org/wiki/Napoli
http://id.wikipedia.org/wiki/Italia
http://id.wikipedia.org/wiki/Mozzarella
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Raffaele_Esposito&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ratu_Margherita_Savoia&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ratu_Margherita_Savoia&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Umberto_I&action=edit&redlink=1
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 tomat, putih yaitu mozzarella dan hijau yaitu daun basil. Dikarenakan

 Sang Ratu begitu suka dengan cita rasa pizza sederhana ini maka pizza itu 

 dinamakan Pizza Margherita, sesuai dengan nama Sang Ratu. 

 

II.1.3. ZAT YANG TERKANDUNG DALAM TEPUNG TERIGU 

  Tepung Terigu adalah tepung/bubuk halus yang berasal dari biji 

gandum, dan digunakan sebagai bahan dasar pembuat kue, mi, roti, dan 

pasta. Kata terigu dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Portugis 

trigo yang berarti gandum. Tepung terigu roti mengandung protein dalam 

bentuk gluten, yang berperan dalam menentukan kekenyalan makanan 

yang terbuat dari bahan terigu. Tepung terigu ialah bahan makanan yang 

biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.  Tepung Terigu mengandung 

energi sebesar 365 kilokalori, protein 8,9 gram, karbohidrat 77,3 gram, 

lemak 1,3 gram, kalsium 16 miligram, fosfor 106 miligram, dan zat besi 1 

miligram.  Selain itu di dalam tepung terigu juga terkandung vitamin A 

sebanyak 0 IU, vitamin B1 0,12 miligram dan vitamin C 0 miligram.  Hasil 

tersebut didapat dari melakukan penelitian terhadap 100 gram Tepung 

Terigu, dengan jumlah yang dapat dimakan sebanyak 100 %. 

 

II.1.4. MANFAAT BIJI ALPUKAT 

  Biji alpukat sangat baik untuk kesehatan dan berikut adalah 

beberapa dari manfaat yang bisa kita dapatkan : 

1. Dapat digunakan sebagai obat sakit gigi. 

2. Sebagai obat sakit maag. 

3. Dapat mengobati penyakit kencing manis (diabetes) terutama 

diabetes melitus. 

4. Mampu menghilangkan stress akibat aktivitas yang padat. 

5. Sebagai obat sariawan. 

6. Mampu menghilangkan rasa nyeri  

http://id.wikipedia.org/wiki/Mozzarella
http://id.wikipedia.org/wiki/Basil
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pizza_Margherita&action=edit&redlink=1
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  Untuk mengkonsumsinya ada banyak sekali cara yang bisa kita 

gunakandan salah satunya adalah dengan meminum rebusan dari biji 

alpukat. 

 

II.1.5. KHASIAT BIJI ALPUKAT 

  Biji buah alpukat memiliki banyak sekali manfaat yang dapat kita 

 manfaatkan sebagai bahan penyembuhan. Ternyata selain daging buahnya 

 yangdapat di konsumsi dan bijinya yang dapat digunakan sebagai bahan 

 obat, ternyata biji buah alpukat juga dapat di manfaatkan sebagai bahan 

 pewarna industry tekstil, karena biji alpukat memiliki kualitas warna yang 

 cukup baik serta tahan lama. 

 

II.1.6. KANDUNGAN DALAM BIJI ALPUKAT 

  Berikutini adalah Kandungan Gizi Tiap 100 Gram Buah Alpukat

 Segar diantaranya : 

a. Kalori 85,00 kal,  

b. Protein 0,90 g,  

c. Lemak 6,50 g,   

d. Karbohidrat 7,70 g,  

e. Kalsium (Ca) 10,00 mg,  

f. Fosfor (P) 20,00 mg, 

g. Zat Besi(Fe) 0,90 mg,  

h. Vitamin A 180,00 S.I.,  

i. Vitamin B1 0,05 mg,  

j. Vitamin C 13,00 mg,  

k. Air 84,30 mg, 

l. Serat 1,40 g. 
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BAB III 

METODOLOGI 

 

III.1. PROSEDUR PENELITIAN 

Tempat : Laboratorium karya ilmiah 

Waktu  : 28 Agustus 2014 

   Setiap hari Kamis pukul 07.00 – 08.15 WIB. 

Variabel kontrol : takaran bahan, waktu pemanggangan, waktu 

pengembangan, waktu penjemuran, dan waktu 

perebusan. 

Variabel bebas  : kadar tepung biji alpukat 

Variabel terikat : pizza yang dihasilkan 

 

III.2. BAHAN  : 

a) Tepung biji alpukat 

b) Tepung terigu 

c) Susu cair 

d) Telur 

e) Mentega 

f) Ragi instan 

g) Minyak goreng 

h) Topping : keju, sosis, saus tomat, saus sambal, dan lain-lain. 

III.3. PERALATAN :  

a) Panci. Alat ini digunakan untuk merebus biji alpukat. 

b) Pisau. Alat ini digunakan untuk memotong biji alpukat yang sudah 

direbus. 

c) Blender dan ulekan. Alat ini digunakan untuk menghancurkan biji 

alpukat yang sudah kering. 
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d) Mangkuk besar. Alat ini digunakan sebagai wadah untuk 

mencampur bahan-bahan pembuatan pizza. 

e) Wajan. Untuk memasak pizza.  

f) Timbangan. Alat ini digunakan untuk menimbang berat bahan dan 

adonan. 

III.4. CARA KERJA : 

a) Persiapan 

b) Biji alpukat dicuci sampai bersih. 

c) Biji alpukat dipotong dadu agar lebih mudah matang saat direbus. 

d) Perebusan : Untuk menghilangkan rasa pahit pada biji alpukat, biji  

  direbus selama 10-15 menit lalu ditiriskan. 

e) Pengeringan : Agar bisa menjadi tepung nantinya, biji alpukat yang  

  sudah matang dijemur dibawah terik matahari selama 5-6  

  hari. 

f) Penghalusan : Biji alpukat yang sudah dijemur dan kering, dihaluskan  

  dengan menggunakan blender. Apabila masih kurang halus, 

  tepung bisa di saring dan bagian tepung yang masih besar  

  dihaluskan kembali dengan menggunakan ulekan. 

 

g) Pembuatan pizza 

1. Tepung biji alpukat dicampur dengan tepung terigu 

dengan perbandingan 3:2. 

2. Kulit pizza : campur tepung terigu, tepung biji alpukat, 

mentega, dan ragi instan. Aduk rata. Tuang susu cair 

sedikit-sedikit dan minyak sebanyak 3 sendok makan. 

Uleni sampai kalis. Bentuk bulat. Diamkan 1 jam. 

3. Giling tipis adonan sesuka hati. Bentuk bulat dengan 

sisi lebih tebal. Tusuk-tusuk dengan garpu.. 

4. Panaskan wajan selama 15 menit. 

5. Simpan mentega di atas wajan dan ratakan mentega. 
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6. Simpan adonan di atas wajan. 

7. Sambil dipanaskan, tambahkan topping sesuai selera. 

8. Setelah menambahkan topping tutup mengunakan 

penutup dan diamkan selama 1 jam dengan api kecil. 

9. Angkat pizza yang sudah matang.  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

IV.1. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Seperti yang sudah dituliskan, biji alpukat memiliki kandungan yang 

hampir mirip dengan tepung. Penulis melakukan percobaan pembuatan tepung biji 

alpukat pertama kali pada bulan September. Pada percobaan pertama penulis, 

terjadi beberapa kegagalan yaitu biji alpukat gosong akibat terlalu lama 

dikeringkan dalam oven. Percobaan kedua juga terjadi kegagalan yaitu biji 

membusuk karena penulis tidak langsung mengolah biji alpukat tetapi 1 bulan 

setelah penulis mendapatkan biji alpukat, padahal biji alpukat harus diolah 

maksimal 3 hari setelah biji terpisah dengan dagingnya. Pada percobaan ketiga, 

awalnya penulis mengalami kendala saat menghaluskan biji alpukat karena walau 

sudah dihaluskan dengan blender, tekstur biji masih belum halus meyerupai 

tepung. Akhirnya penulis berhasil mengolah biji alpukat menjadi tepung dengan 

menumbuk dan meyaring biji alpukat yang belum halus.  

Setelah penulis mendapatkan tepung biji alpukat, penulis mengolah tepung 

menjadi pizza. Pada pengolahan pertama penulis mengalami beberapa kendala 

yaitu kurangnya waktu dalam pengolahan dan takaran susu, fermipan, dan tepung 

yang kurang tepat sehingga tekstur adonan kurang padat dan terlalu lembap. Pada 

pengolahan kedua, penulis berhasil membuat pizza dengan menambahkan takaran 

fermipan dan tepung dengan perbandingan tepung terigu dan tepung biji alpukat 

adalah 2:3.  

Hasil yang penulis dapatkan dari hasil ujicoba kepada teman-teman 

penulis yaitu:  

 “Irene : enak tapi rotinya terlalu tebal & rasanya agak pahit. 

 Andy  : enak seperti Paparon’s Pizza tapi tidak seenak PHD. 

 Jessica : terksturnya sudah bagus seperti pizza biasanya. 

 Devlin : sudah enak walau tidak seenak Pizza Hut 
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 Eric  : enak rasany, tapi rotinya kurang kering 

 Raelis : enak tapi rotinya terlalu tebal 

 Dion : seluruhnya baik 

 Chacha : enak 

 Monic  : rotinya lebih enak dari pizza biasa 

 Rubio : rotinya kurang garing 

 Sigit   : sangat enak, tapi rotiya agak kasar 

Adelia : enak sekali seperti pizza biasa, tapi kalau diperhatikan di akhir ada rasa 

 pahit, tapi sudah sangat enak, keren! 

Belva  : enak, karena aku sendiri tidak bisa masak!! 

Rere : enak! Good job! Minta resepnya dong hehe 

Fritz : keseluruhan enak, dalam tekstur memang semakin kasar, tapi tetap 

 enak, tidak mengubah sensasi pizzanya. Vocapizza good 

Linlin  : bagi saya sudah enak, tapi ada bagian yang terlalu matang sehingga 

 gosong 

Cassie  : enak, sudah seperti pizza di Pizza Hut, malah mungkin lebih enak tapi 

 rotinya kurang garing, masih seperti roti biasa. 

Bayu : sausnya terlalu banyak, potongan tomat terlalu besar, roti terlalu 

 tebal, terkstur cukup lembut, kurang sedikit lama dipanggangnya. 

 Feren : rasanya sudah seperti Paparonz. 

Jeremy : roti kurang kering  

Anne : enak banget, tapi rotinya kurang lembut, tapi sudah enak kok, 

 tertutupi oleh rasa toppingnya 

Felicia : rasanya beda tipis dengan Pizza Hut. Enak, tapi teksturnya masih 

 terlalu padat dan keras, rasa pahitnya juga masih terasa tapi hanya 

 sedikit 

Stanley  : toppingnya sudah enak, tapi rotinya terlalu empuk 

Alya  : rasanya sudah enak”  
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 Dari komentar-komentar tersebut dapat disimpulkan bahwa pizza yang 

penulis hasilkan sudah cukup baik tetapi untuk penambahan topping ataupun 

tekstur dari roti itu semua berdasarkan selera masing-masing penguji dan ada pula 

rasa pahit yang bisa dirasakan oleh banyak penguji, yang disebabkan memang 

karena rasa pahit dalam biji alpukat setelah direbus tidak bisa sepenuhnya hilang.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1. KESIMPULAN 

 Mensubtitusikan tepung terigu dengan tepung biji alpukat dilakukan 

karena kandungan dalam tepung biji alpukat lebih menyehatkan dibandingkan 

tupung terigu biasa. Tepung biji alpukat memiliki kadar vitamin A, vitamin B, dan 

vitamin C yang lebih banyak dibandingkan tepung terigu biasa, yang memiliki 

kadar vitamin yang rendah tetapi kandungan kalorinya lebih tinggi dibandingkan 

tepung terigu biasa. Tepung biji alpukat juga memiliki khasiat, seperti 

menyembuhkan mual, dan lain-lain, walaupun khasiat-nya sudah tidak sekuat biji 

alpukat yang langsung dikonsumsi, karena melewati tahap perebusan, penjemuran 

dan pencampuran dengan bahan-bahan lainnya.  

 Tepung biji alpukat terbukti bisa digunakan sebagai bahan dasar pizza 

walaupun rasanya tidak sesempurna bagaimana rasa pizza seharusnya. Oleh 

karena itulah penulis menambahkan tepung terigu dalam campuran agar rasa 

tersebut agak tertutupi, karena jika menggunakan sepenuhnya tepung biji alpukat 

maka rasa pahit akan sangat terasa.  

 

V.2. SARAN 

 Dalam pembuatan pizza dari tepung biji alpukat sebaiknya ditambahkan 

dengan tepung terigu biasa agar rasa yang dihasilkan baik dan tambahkan topping 

yang bisa menutupi rasa pahit tersebut, karena rasa pahit tersebut tidak hilang 

sepenuhnya dan bila adonan tersebut belum layak, sebaiknya tambahkan tepung 

biji alpukat ataupun tepung terigu agar adonan menjadi lembut dan calis.  
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BAB VI 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

    

  

Gambar 6.1.  

Perebusan biji alpukat. 
Gambar 6.2.  

Pengeringan biji alpukat 

Gambar 6.3.  

Pemblenderan biji alpukat. 

Gambar 6.4.  

Setelah pencampuran bahan lainnya dan 

pendiaman selama 1 jam, mengembang 

karena fermipan. 



19 
 

 

 

 

                                                                      

 

  

Gambar 6.5.  

Percobaan yang gagal 

seebelumnya. 

Gambar 6.6.  

Pizza yang dihasilkan setelah penambahan topping. 

Gambar 6.7.  

Beberapa tester yang diberikan pizza 

hasil olahan penulis. Mereka 

mengakui kelezatannya, “Seenak 

Paparonz Pizza tetapi lebih enak 

PHD”, ujar salah satu tester, Andy.  
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BAB VII 

DAFTAR PUSTAKA 

 

http://hidup-sehat.com/tips/kandungan-biji-alpukat  

http://manfaatdankandungan.blogspot.com/2012/11/manfaat-daun-buah-dan-biji-

alpukat.html  

http://minumanbandrek.blogspot.com/2013/10/manfaat-dan-khasiat-biji-

alpukat.html  

http://www.likethisya.com/cara-membuat-pizza.html  

http://blogdongdo.blogspot.com/2013/05/tips-tepung-dari-biji-alpukat-masa-

sih.html  

 

http://hidup-sehat.com/tips/kandungan-biji-alpukat
http://manfaatdankandungan.blogspot.com/2012/11/manfaat-daun-buah-dan-biji-alpukat.html
http://manfaatdankandungan.blogspot.com/2012/11/manfaat-daun-buah-dan-biji-alpukat.html
http://minumanbandrek.blogspot.com/2013/10/manfaat-dan-khasiat-biji-alpukat.html
http://minumanbandrek.blogspot.com/2013/10/manfaat-dan-khasiat-biji-alpukat.html
http://www.likethisya.com/cara-membuat-pizza.html
http://blogdongdo.blogspot.com/2013/05/tips-tepung-dari-biji-alpukat-masa-sih.html
http://blogdongdo.blogspot.com/2013/05/tips-tepung-dari-biji-alpukat-masa-sih.html

