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ABSTRAK 

Rambutan (Nephelium lappaceum) adalah buah berwarna merah dan 

musiman. Biji rambutan mengandung banyak gizi, yaitu karbohidrat, lemak, 

protein, lemak polifenol serta 5 falvonoid dan 1 fenolik sehingga dapat 

menurunkan kadar gula dalam darah. Kacang tanah kaya dengan lemak, 

mengandungi protein yang tinggi, zat besi, vitamin E, kalsium, vitamin B 

kompleks dan Fosforus, vitamin A dan K. Tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui apakah biji rambutan dapat dijadikan alternatif bahan pengganti 

kacang tanah. Peneliti membuat dua perbandingan, biji rambutan yang direbus 

dengan air biasa atau air garam kemudian dipanggang dengan api kecil. Dari uji 

organoleptik, terbukti bahwa biji rambutan yang direbus menggunakan air garam 

lebih diminati responden. Selai dapat bertahan selama 3 minggu tanpa bahan 

pengawet dan juga memiliki harga terjangkau sehingga dapat dijadikan alternatif 

selai dengan nilai gizi tinggi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Buah rambutan adalah buah yang umum dikenal masyarakat Indonesia. 

Pohon rambutan yang sudah berbuah akan sangat menarik perhatian karena 

menghasilkan banyak buah yang bewarna merah. Buah rambutan matang biasanya 

mulai bulan Desember hingga Maret dan tumbuh hampir di seluruh daerah di 

Indonesia. Selain buahnya yang manis dan mengandung banyak serat, biji 

rambutan juga memiliki banyak manfaat. Biji rambutan seringkali tidak diminati 

masyarakat karena bagian terluar dari biji rambutan dilapisi oleh kulit yang 

bertekstur keras seperti kayu tipis. Namun, biji rambutan sudah mulai dikenal 

masyarakat karena manfaatnya.  

Salah satu manfaat biji rambutansebagai obat diabetes. Biji rambutan juga 

tidak berbahaya untuk dikosumsi. Oleh karena itu, peneliti terinspirasi untuk 

mengolah biji rambutan menjadi alternatif bahan pengganti kacang tanah, salah 

satunya selai. Terdapat banyak macam-macam selai, mulai dari selai buah-buahan 

hingga selai kacang. Selai kacang sangat cocok untuk dikonsumsi karena 

mengandung banyak karbohidrat untuk menambah energi. Tidak kalah dengan 

kandungan kacang tanah, biji rambutan juga mempunyai gizi lainnya yang tidak 

terdapat dalam kacang tanah yang biasanya digunakan sebagai bahan dasar 

pembuatan selai kacang. Kandungan dalam selai dari biji rambutan juga 

disempurnakan dengan bahan yang ditambahkan lainnya seperti peanut oil, madu, 

dan garam. 

Produk selai dari biji rambutan ini diberi nama “SERABUT” (selai 

rambutan). Biji rambutan akan dibagi menjadi 2 sampel dengan massa masing-

masing sampel 50 gram.Biji rambutan terlebih dahulu direbus sebelum dibuang 

kulitnya. Biji rambutan pada sampel pertama direbus dengan air garam, kemudian 

dipanggang agar diperoleh aroma seperti kacang goreng. Sedangkan, untuk 

sampel kedua biji rambutan direbus degan air biasa lalu dipanggang. Kedua selai 
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dibedakan melalui proses pengolahan biji rambutan yaitu pada proses 

perebusan biji rambutan, selain itu bahan tambahan dan proses pembuatan selai 

sama.  

Pengolahan biji rambutan yang pada saat pengeringan sebelum diolah 

menjadi selai yang berbeda bertujuan untuk mengetahui proses manakah yang 

dapat menghilangkan rasa pahit dari biji rambutan. Pemanfaatan biji rambutan ini 

diharapkan dapat mengurangi limbah rumah tangga dan bermanfaat dalam 

pemenuhan bahan pangan alami/ sebagai alternatif pangan yang bergizi serta 

dapat berprospek lebih jauh sebagai industri pangan berbasis rumah tangga. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah biji rambutan dapat dijadikan alternatif bahan pengganti kacang 

tanah? 

2. Bagaimana proses pengolahan biji rambutan? 

3. Bagaimana tanggapan responden terhadap perbandingan 2 cara 

pengolahan biji rambutan sebagai bahan alternatif pengolahan makanan? 

4. Bagaimana prospek pemasaran biji rambutan yang sudah diolah di 

kalangan masyarakat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui apakah biji rambutan dapat dijadikan alternatif bahan 

pengganti kacang tanah. 

2. Menentukan proses pengolahanbiji rambutan yang tepat. 

3. Mengetahui tanggapan responden terhadap 2 perbandingan pengolahan 

biji rambutan sebagai bahan alternatif pengolahan makanan. 

4. Mengetahui prospek pemasaran biji rambutan yang sudah diolah di 

kalangan masyarakat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Menambah wawasan bagi pembaca dan peneliti apakah biji rambutan 

dapat menjadi alternatif bahan pengganti kacang tanah. 
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2. Menambah wawasan bagi pembaca dan peneliti bagaimana cara mengolah 

biji rambutan. 

3. Menambah wawasan bagi masyarakat untuk menggunakan limbah sebagai 

salah satu alternatif dalam memulai usaha kecil menengah (UKM). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Biji Rambutan 

 Nephelium lappaceum atau yang familiar dengan sebutan rambutan, 

adalah buah yang berwarna merah, buah musiman ini termasuk dalam suku lerak 

– lerakan atau sapindaceae, serta buah eksotis ini juga banyak terdapat di kawasan 

Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesiam Thailand, Filipina, Vietnam, dan 

lainnya. Buah rambutan ini juga disebut buah multifungsi karena hampir semua 

bagian dari rambutan bisa digunakan / diolah, contohnya biji rambutan. 

Biji rambutan yang seringkali dibuang begitu saja saat memakan buah 

rambutan ternyata menyimpan manfaat, biji buah rambutan juga dapat 

dimanfaatkan untuk terapi bagi penderita diabetes atau kencing manis. Biji 

rambutan tidak beracun dan mengandung karbohidrat, lemak, protein, yang dapat 

memenuhi kebutuhan gizi tubuh, biji rambutan juga mengandung lemak polifenol 

cukup tinggi. Komposisi zat-zat kimia dalam biji rambutan tersebut menghasilkan 

khasiat hipoglikemik  yang dapat menurunkan kadar gula dalam darah sehingga 

biji rambutan banyak digunakan untuk pengobatan alternatif guna menormalkan 

kadar gula darah penderita kencing manis. Setelah diekstak  dengan methanol, 

ditemukan biji rambutan mempunyai kandungan senyawa 5 falvonoid dan 1 

fenolik yang bermanfaat bagi tubuh.  

Biji rambutan juga diketahui memiliki berbagai manfaat, seperti: dapat 

memperkuat sistem imun dalam tubuh kita dengan kandungan senyawa tembaga 

didalamnya, menghindarkan tubuh dari radikal bebas dengan kandungan vitamin 

C didalamya, dapat meningkatkan energi dengan karbohidrat dan protein, serta 

dapat mencegah kanker dengan kandungan asam gallic didalamnya. 

 

Tabel 2.1.1Klasifikasi rambutan 

Klasifikasi 

Kingdom Plantae 
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Subkingdom Tracheobionta 

Super Divisi Spermatophyta 

Divisi Magnoliophyta 

Kelas Magnollopsida 

Sub Kelas Rosidae 

Ordo Sanpindales 

Famili Sapindaceae 

Genus Nephelium 

Spesies Nephelium Lappaceum L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Kacang Tanah 

Kacang tanah atau bahasa ilmiahnya Arachis hypogaeamerupakan 

tanaman polong-polongan atau legum dari famili Fabaceae. Kacang ini banyak 

dibudidayakan di Indonesia, kacang ini memiliki ciri fisik tanaman berupa 

tanaman perdu setinggi 30 hingga 50 cm dan berdaun kecil. 

Kacang tanah kaya dengan lemak, mengandungi protein yang tinggi, zat 

besi, vitamin E dan kalsium, vitamin B kompleks dan Fosforus, vitamin A dan K, 

lesitin, kolin dan kalsium. Kandungan protein dalam kacang tanah adalah jauh 

lebih tinggi dari daging, telur dan kacang soya. Manfaat kacang tanah antara lain: 

1. Meningkatkan kesuburan 

Gambar 2.1 Buah Rambutan 

(Nephelium lappaceum) 
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Kacang tanah diketahui mengandung sejumlah asam folat yang  telah 

diteliti dan menunjukkan bahwa wanita yang memiliki asupan harian 400 

mikrogram asam folat sebelum dan selama awal kehamilan mengurangi risiko 

memiliki bayi lahir dengan cacat tabung saraf yang serius hingga 70%. 

2. Menurunkan risiko penyakit jantung 

Mengonsumsi kacang-kacangan secara teratur terkait dengan penurunan 

risiko penyakit jantung karena kacang kaya akan lemak tak jenuh tunggal dan 

antioksidan seperti asam oleat. Mengonsumsi segenggam kacang tanah dan 

setidaknya empat kali seminggu dapat mengurangi risiko kardiovaskular dan 

penyakit jantung koroner. 

3. Pencegahan kanker 

Ditemukan suatu bentuk Fitosterol yang disebut beta-sitoserol (SIT) dalam 

konsentrasi tinggi di polong-polongan termasuk kacang. Pitosterol tidak hanya 

melindungi terhadap penyakit jantung dengan menghalangi penyerapan kolesterol, 

mereka juga melindungi terhadap kanker dengan menghambat pertumbuhan 

tumor. 

4. Mengurangi rasa depresi 

Salah satu manfaat kacang tanah juga terdapat kandungan asam amino 

esensial dengan kandungan tryptophan yang dapat merangsang sorotonin 

Gambar 2.2Kacang tanah (Arachis hypogaea) 



 

7 
 

mengendalikan mood tetap baik. Efek tryptophan menjadi anti depressant dan jika 

dikombinasikan dengan manfaat coklat, akan menjadi kolaborasi yang dapat 

memberi perasaan yang tenfang dan menyenangkan. 

Tabel 2.2.1Kandungan gizi dalam kacang tanah 

 

 

Tabel 2.2.2Kandungan vitamin dalam kacang tanah 

 

 

 

 

Kalori (kcal) 567 

Jumlah Lemak 49 g 

Lemak jenuh 7 g 

Lemak tak jenuh ganda 16 g 

Lemak tak jenuh tunggal 24 g 

Kolesterol 0 mg 

Natrium 18 mg 

Kalium 705 mg 

Jumlah Karbohidrat 16 g 

Serat pangan 9 g 

Gula 4 g 

Protein 26 g 

Vitamin A 0 IU Vitamin C 0 mg 

Kalsium 92 mg Zat besi 4,6 mg 

Vitamin D 0 IU Vitamin B6 0,3 mg 

Vitamin B12 0 µg Magnesium 168 mg 

http://manfaat.co.id/manfaat-coklat
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2.3 Selai Kacang 

Selai kacang adalah makanan dibuat dari kacang tanah, bisa juga dibuat 

dari kacang almond, kacang mede dan hazelnut, yang disangrai dan dihaluskan 

setelah diberi gula dan garam.Selai kacang digunakan sebagai olesan roti, permen 

rasa kacang, dan perasa pada kue kering rasa kacang. 

Selain berfungsi sebagai penambah cita rasa pada makanan, selai kacang 

juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, antara lain: 

1. Menyehatkan jantung 

Penelitian menemukan bahwa makan selai kacang mampu menurunkan 

risiko penyakit jantung kardiovaskular dan koroner. 

2. Mencegah kanker usus 

Makan selai kacang dapat mengurangi risiko kanker usus besar terutama 

pada wanita. 

3. Mencegah Alzheimer 

Penelitian menunjukkan bahwa kandungan niasin di dalam selai kacang 

dapat menurunkan risiko penyakit Alzheimer hingga 70%. 

4.  Mencegah pembentukan batu empedu 

Beberapa penelitian kesehatan menunjukkan bahwa seseorang yang makan 

lima porsi atau lebih selai kacang per minggu memiliki 25%-30% risiko yang 

lebih rendah untuk terkena penyakit batu empedu. 

5.  Kaya akan lemak sehat 

Selai kacang kaya akan lemak sehat. Penelitian menemukan bahwa orang 

dewasa yang rajin makan selai kacang memiliki lebih sedikit lemak di perut 

dibandingkan dengan mereka yang jarang mengonsumsi selai kacang. 

6.  Menurunkan diabetes tipe 2 

Menurut penelitian kesehatan yang diterbitkan dalam Journal of American 

Medical Association, makan kacang bisa mengurangi risiko diabetes. 

7.  Kaya akan nutrisi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kacang_tanah
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kacang_almond&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kacang_mede
https://id.wikipedia.org/wiki/Hazelnut
https://id.wikipedia.org/wiki/Gula
https://id.wikipedia.org/wiki/Garam
https://id.wikipedia.org/wiki/Olesan_roti
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Selai kacang kaya akan protein serta kalium yang membantu menurunkan 

risiko tekanan darah tinggi, stroke, dan penyakit jantung. Kacang juga 

mengandung serat yang baik untuk kesehatan usus, magnesium untuk 

memperkuat tulang dan otot, serta vitamin E dan antioksidan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4Peanut Oil 

Minyak Kacang adalah bahan organik minyak yang diolah 

dari kacang tanah (Arachis hypogea), tercatat memiliki aroma dan rasa dari 

induknya kacang-kacangan.Minyak ini sering digunakan di Cina, Asia 

Selatan dan Asia Tenggara. 

 Minyak kacang tanah mengandung 76-82 % asam lemak tidak jenuh, yang 

terdiri dari40 45 % asam oleat dan 30-35 % asam linoleat, di dalam kacangtanah 

terdapat karbohidrat sebanyak 18% dengan kadar pati 0,5-5,0% dan kadar sukrosa 

4–7%. Vitamin-vitamin yang terdapat adalah riboflavin, thiamin, asamnikotinat, 

vitamin E dan K. Sebagian besar kandungan mineral terdiri dari 

kalsium,magnesium, fosfor dan sulfur. 

Gambar 2.3 Selai Kacang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_organik
https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak
https://id.wikipedia.org/wiki/Kacang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kacang-kacangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Masakan_Cina
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara
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Tabel 2.4.1Kandungan gizi dalam Peanut Oil 

Kalori (kcal) 884 

Jumlah Lemak 100 g 

Lemak jenuh 17 g 

Lemak tak jenuh ganda 32 g 

Lemak tak jenuh tunggal 46 g 

Kolesterol 0 mg 

Natrium 0 mg 

Jumlah Karbohidrat 0 g 

Serat pangan 0 g 

Gula 0 g 

Protein 0 g 

Vitamin A 0 IU Vitamin C 0 mg 

Kalsium 0 mg Zat besi 0 mg 

Vitamin D 0 IU Vitamin B6 0 mg 

Vitamin B12 0 µg Magnesium 0 mg 

Gambar 2.4 Peanut Oil 
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2.5 Madu 

Madu adalah zat manis alami yang dihasilkan lebah dengan bahan baku 

nektar bunga, sedangkan nektar adalah senyawa kompleks yang dihasilkan 

kelenjar tanaman dalam bentuk larutan gula sehingga dapat dimanfaatkan menjadi 

alternatif gula. 

 Madu mengandung banyak mineral seperti natrium, kalsium, magnesium, 

alumunium, besi, fosfor dan kalium. Vitamin-vitamin yang ada dalam madu 

adalah thiamin (B1), riboflavin (B2), asam askorbat (C), piridoksin (B6), niasin, 

asam pantotenat, biotin, asam folat, serta vitamin K, serta enzim - enzim yang 

penting dalam madu adalah enzim diastase, invertase, glukosa oksidase, 

peroksidase, dan lipase. Kandungan diatas membuat madu menjadi suatu bahan 

makanan yang memiliki manfaat yang banyak, antara: 

1. Meningkatkan metabolisme tubuh 

Madu adalah salah satu sumber makanan penting untuk menjaga 

metabolisme tubuh, karena madu diperkaya dengan nutrisi seperti vitamin, 

mineral, dan berbagai gizi lainnya. 

2. Mencegah penyakit kanker dan jantung 

Merupakan dua penyakit kronis dimuka bumi ini ternyata juga dapat 

dilakukan dengan mengkonsumsi madu. Zat yang terdapat pada madu 

mengandung flavonoid, antioksidan yang membantu mengurangi risiko 

beberapa jenis kanker dan penyakit jantung. 

Berikut tabel yang berisi kandungan gizi dari madu per 100 gram: 

 

Tabel 2.5.1Kandungan gizi dalam madu 

Madu 

Nilai nutrisi per 100 g (3.5 oz) 

Energi  
1,272 kJ (304 kcal) 

Karbohidrat  
82.4 g 

https://id.wikipedia.org/wiki/Energi
https://id.wikipedia.org/wiki/Karbohidrat
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- Gula 82.12 g 

- Serat pangan 0.2 g 

Lemak  
0 g 

Protein  
0.3 g 

Air 
17.10 g 

Riboflavin (Vit. B2) 0.038 mg (3%) 

Niasin (Vit. B3)  0.121 mg (1%) 

Asam Pantotenat (B5) 0.068 mg (1%) 

Vitamin B6  0.024 mg (2%) 

Folat (Vit. B9) 2 μg (1%) 

Vitamin C 0.5 mg (1%) 

Kalsium 6 mg (1%) 

Besi  0.42 mg (3%) 

Magnesium  2 mg (1%) 

Fosfor  4 mg (1%) 

Kalium  52 mg (1%) 

Natrium 4 mg (0%) 

Zink  0.22 mg (2%) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gula
https://id.wikipedia.org/wiki/Serat_pangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Lemak
https://id.wikipedia.org/wiki/Protein
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
https://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B2
https://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B3
https://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B5
https://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B6
https://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B9
https://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_C
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalsium
https://id.wikipedia.org/wiki/Besi
https://id.wikipedia.org/wiki/Magnesium
https://id.wikipedia.org/wiki/Fosfor
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalium
https://id.wikipedia.org/wiki/Natrium
https://id.wikipedia.org/wiki/Zink
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2.6 Garam 

Garam dapur adalah sejenis mineral yang dapat membuat rasa asin. 

Biasanya bahan dasar garam dapur yang tersedia secara umum adalah Natrium 

klorida (NaCl) yang dihasilkan oleh air laut. Garam dalam bentuk alaminya 

adalah mineral kristal yang dikenal sebagai batu garam atau halite. 

Garam sangat diperlukan tubuh, namun bila dikonsumsi secara berlebihan 

dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuktekanan darah tinggi (hipertensi). 

Selain itu garam juga digunakan untuk mengawetkan makanan dan sebagai 

bumbu atau penambah cita rasa pada makanan, selain manfaat tersebut, garam 

juga bisa bermanfaat sebagai pencegah penyakin gondok karena garam dapur juga 

sering ditambahi yodium, selain itu, ada beberapa manfaat garam bagi kesehatan: 

1. Membantu pemeliharaan kelenjar tiroid 

Dikarenakan kelenjar tiroid berperan penting dalam pengaturan 

metabolisme tubuh, maka garam terbilang sangat bermanfaat karena dapat 

memelihara kelenjar tiroid. 

2. Membantu menghindarkan penyakit gondok, gangguan pendengaran, 

tubuh cebol, dan semangat rendah 

3. Mencegah penyimpanan lemak secara berlebih 

Yodium mampu memanfaatkan kalori secara optimal, sehingga lemak 

cepat terpakai. 

4. Membantu menghilangkan racun dari tubuh 

Gambar 2.5 Madu 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://id.wikipedia.org/wiki/Natrium_klorida
https://id.wikipedia.org/wiki/Natrium_klorida
https://id.wikipedia.org/wiki/Natrium_klorida
https://id.wikipedia.org/wiki/Tekanan_darah_tinggi
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Berikut beberapa racun kimia yang dapat dikeluarkan oleh garam 

beryodium: air raksa, fluoride, dan racun biologisi lainnya. 

5. Membantu proses pertumbuhan rambut 

Diketahui bahwa sesorang yang kekurangan yodium cenderung 

mengalami rambut rontok. 

6. Memaksimalkan metabolisme tubuh dalam memanfaatkan kalsium 

7. Membantu kenormalan proses pertumbuhan dan kematangan organ 

reproduksi. Oleh karena itu, ibu hamil sangat disarankan untuk mengonsumsi 

yodium sesuai kebutuhan agar janin dapat bertumbuh dengan baik. 

8. Membantu meningkatkan kekebalan tubuh 

Garam beryodium bisa mencegah perkembangbiakan bakteri yang merugikan 

di dalam perut. 

9. Mengurangi sakit gigi dan bau mulut 

Kebiasaan berkumur menggunakan air hangat yang dicampur dengan 

garam akan mengurangi rasa berdenyut saat sakit gigi dan bau mulut yang 

tidak sedap. 

10. Menghilangkan pegal di kaki 

Merendam kaki dalam campuran air hangat dan garam dapat 

mengenyahkan kaki pegal 

Gambar 2.6 Garam 
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2.7 Embrio 

  Embrio, adalah suatu tanaman baru yang terjadi dari bersatunya gamet-

gamet jantan dan betina pada suatu proses pembuahan. Embrio yang 

berkembangnya sempurna terdiri dari struktur-struktur sebagai berikut : epikotil 

(calon pucuk), hipokotil (calon batang), kotiledon (calon daun) dan radikula 

(calon akar). Tanaman di dalam kelasAngiospermae diklasifikasikan oleh 

banyaknya jumlah kotiledon. Tanaman monokotiledon mempunyai satu kotiledon 

misalnya : rerumputan dan bawang. Tanaman dikotiledon mempunyai dua 

kotiledon misalnya kacang-kacangan sedangakan pada kelas Gymnospermae pada 

umumnya mempunyai lebih dari 2 kotiledon misalnya pinus, yang mempunyai 

sampai sebanyak 15 kotiledon. Pada rerumputan (grasses) kotiledon yang seperti 

ini disebut scutellum, kuncup embrioniknya disebut plumulle yang ditutupi oleh 

upih pelindung yang disebut koleoptil, sedangkan pada bagian bawah terdapat 

akar embrionik yang disebut radicule yang ditutupi oleh upih pelindung yang 

disebut coleorhiza. 

 Perbedaan antara Gymnospermae, Dicotyledonae, dan Monocotyledonae 

ditinjau dari struktur morfologi lembaga (embrio) 

 

Bagian lembaga Gymnospermae Dicotyledonae Monocotyledonae 

Jumlah daun 

lembaga 

Banyak 2 1 

Pelindung 

lembaga 

Tidak ada Tidak ada Sarung pucuk 

lembaga 

(coleoptil)Sarung 

pucuk akar 

(coleorhiza) 

Posisi lembaga 

terhadap daun 

lembaga 

Lembaga bersatu 

dengan daun 

lembaga 

Lembaga bersatu 

dengan daun 

lembaga 

Lembaga berpisah 

dg daun lembaga 

oleh skutelum 

Jumlah daun  2 1 

Tabel 2.7.1 Perbedaan dari struktur embrio 
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pucuk lembaga 

 

  

 

2.8 Flavonoid 

 Senyama Flavanoid adalah senyawa bagian dari golongan 

senyawa Phytochemical. Senyawa Flavanoid memiliki kedudukan pentik untuk 

tumbuhan – tumbuhan yang tumbuh di sekita kita. Flavanoid memegang perang 

pneting bagi pemebntukan kelopak bunga yaitu dengan cara memikat serangga 

agar menghinggapi bunga dan membantu proses penyerbukan. Tetapi tidak semua 

serangga yang tertarik dengan senyawa ini karena memiliki rasa pahit bagi 

beberapa lidah serangga. 

Flavanoid memiliki beberapa jenis yaitu Flavanol, Flavon, Isoflavon, 

Flavanol, dan Anthocyanin. .Berbagai jenis senyawa Flavanoid ini terdapat atau 

terkandung di tumbuhan – tumbuhan berwarna karena Flavanoid juga menjadi 

pewarna bagi para tumbuhan. Tumbuhan – tumbuhan itu mulai dari bunga, 

sayuran, hingga buah – buahan. Untuk jenis Flavanoid yang terdapat pada 

makanan yaituQuercetin, Epicatechic, Oligamer Proanthochyanidin, Myrecetin, 

Carechin, dan Xanthohumol. Berikut beberapa manfaat dari senyawa flavonoid: 

1. Flavanoid Sebagai antioksidan 

Gambar 2.7 Morfologi  embrio 
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Seperti yang sudah disebutkan manfaat secara umum dari senyawa 

Flavanoid adalah untuk mengusir Radikal Bebas. Radikal Bebas dapat 

berkembang dengan melakukan oksidasi terhadap sel – sel sehat. Oleh karena itu 

tubuh perlu manfaat antioksidan yang cukup untuk mencegah terjadinya oksidasi. 

Flavanoid bereperan sebagai oksidasi 

2. Flavanoid Mengusir polusi dalam tubuh 

Terciptanya polusi di lingkuangan kita tinggal memang memberi dampak 

yang buruk secara perlahan terhadap tubuh kita. Manfaat Senyawa Flavanoid 

sangat efektif untuk masalah yang satu ini. Ia akan mengusir polusi dalam tubuh 

kita seperti dari asap rokok dan asap kendaraan yang jelas beracun. 

3. Senyawa Flavanoid Dapat Mencegah penuaan dini 

Selain untuk dalam tubuh, Flavanoid juga memberi manfaat pada 

kesehatan kulit kita. Salah satunya mencegah terjadinya penuaan dini. Kulit yang 

terpapar polusi memang menyebabkan kulit menjadi mudah kusam dan 

mengalami penuaan yang lebih cepat. Maka dari itu Flaavanoid akan 

meregenerasi kulit dan mengencangkat juga menghilangkan kerutan akibat 

penuaan dini. 

4. Senyawa Flavanoid Untuk Menghindari penyakit mematikan 

Penyakit – penyakit mematikan seperti penyakit jantung, kanker, dan 

tumor memang patut untuk dihindari. Dua penyebab timbulnya penyakit ini ialah 

pola hidup yang buruk dan faktor genetik. Flavanoid akan membantu kita 

terhindar dari penakit – penyakit mematikan tersebut karena membantu Radikal 

Bebas agar dapat hidup secara stabil dan tidak merusak sel. 

5. Flavonoid Dapat Mencegah penyakit aterosklorosis 

Penyakit ateroklorosis adalah penyakit yang menyerang dinding arteri di 

mana adanya pertumbuhan lemak berlebih dalam bagian tersebut. Tumbuhnya 

http://manfaat.co.id/manfaat-antioksidan
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lemak dalam dinding arteri dapat menyebabkan aliran darah terhambat dan tidak 

mengalir sempura ke otak dan jantung kita. 

6. Flavanoid Sebagai Penolak alergi 

Senyawa Flavanoid juga dapat berepran sebagai penolak alergi. Flavanoid 

akan memasang pagar dalam tubuh kita untuk menolah adanya respon atau reaksi 

negatif dari tubuh terhadap sebuah keadaan. 

7. Flavanoid Efektif Mengusir virus 

Karena menstabilakan jalannya Radikal Bebas, Flavanodi juga akan 

mengusir virus yang dapat menghinggapi sel – sel dalam tubuh. Misalnya sel 

dalam darah yang mudah sekali terseraang virus. 

8. Flavanoid Efektif Menghindari trombus 

Senyawa yang satu ini juga dapat membuat darah merah dalam tubuh kita 

mengalir tanpa terjadinya penggumpalan atau trombus. Penggumpalan darah 

dalam tubuh dapat memberi efek yang serius contohnya penggumpalan dalam 

otak yang dapat menyebaabkan penyakit minengitis. 

9. Sebagai anti diare 

Diare yang merupakan penyakit yang sering menghinggapi anak – anak 

dan orang lanjut usia ini memang menjadi masalah yang cukup serius karena 

sering menghilangkan nyawaa seseorang. Diare yang dapat menyebabkan tubuh 

kekurangan cairan memang wajib dihindari dengan memakan makanan yang 

bersih dan bergizi. Salah satunya makanan yang mengandung sneyawa Flavanoid. 

Selain itu dijaga juga kebersihan diri sendiri dan lingkungan. 

10. Kekebalan tubuh 

Manfaat senyawa flavanoid adalah dapat meningkatkan sistem kekebalan 

tubuh. Dari seluruhnya ini manfaat yang paling mencakup semuanya. Karena 
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sneyawa Flavanoid memang menjadi senyawa yang membantu tubuh kita untuk 

menjadi lebih kebal. Atau setidaknya menstabilkan kekebalan tubuh kita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Fenolik 

 Senyawa fenolik merupakan senyawa yang banyak ditemukan  pada 

tumbuhan. Fenolik memiliki cincin aromatik satu atau lebih gugus hidroksi (OH-) 

dan gugus – gugus lain penyertanya. Senyawa ini diberi nama berdasarkan nama 

senyawa induknya, fenol. Senyawa fenol kebanyakkan memiliki gugus hidroksil 

lebih dari satu sehingga disebut polifenol. 

Senyawa fenolik meliputi aneka ragam senyawa yang berasal 

dari tumbuhan yang mempunyai ciri sama, yaitu cincin aromatik yang 

mengandung satu atau dua gugus OH-. Senyawa fenolik di alam terdapat sangat 

luas, mempunyai variasi struktur yang luas, mudah ditemukan di semua 

tanaman, daun, bunga dan buah. Ribuan senyawa fenolik alam telah diketahui 

strukturnya, antara lain flavonoid, fenol monosiklik sederhana, fenil propanoid, 

polifenol (lignin, melanin, tannin), dan kuinon fenolik. 

Banyak senyawa fenolik alami mengandung sekurang-kurangnya 

satu gugus hidroksil dan lebih banyak yang membentuk senyawa eter, ester 

atau glioksida daripada senyawa bebasnya. Senyawa ester atau eter fenol 

tersebut memiliki kelarutan yang lebih besar dalam air daripada senyawa fenol 

dan senyawa glioksidanya. 

Gambar 2.8Gugus Senyawa Flavonoid 
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Dalam keadaan murni, senyawa fenol berupa zat padat yang 

tidak berwarna, tetapi jika teroksidasi akan berubah menjadi gelap. Kelarutan 

fenol dalam air akan bertambah, jika gugus hidroksil makin banyak. 

Senyawa fenolik memiliki aktivitas biologik yang beraneka ragam, 

dan banyak digunakan dalam reaksi enzimatik oksidasi kopling sebagai 

substrat donor H. Reaksi oksidasi kopling, selain membutuhkan suatu oksidator 

juga memerlukan adanya suatu senyawa yang dapat mendonorkan H. 

Senyawa fenolik merupakan contoh ideal dari senyawa yang mudah mendonorkan 

atom H. 

Senyawa fenolik mempunyai struktur yang khas, yaitu memiliki satu atau 

lebih gugus hidroksil yang terikat pada satu atau lebih cincin 

aromatik benzena. Ribuan senyawa fenolik di alam telah diketahui 

strukturnya, antara lain fenolik sederhana, fenil propanoid, lignan, asam ferulat, 

dan etil ferulat. 

 Pada industri makanan dan minuman, senyawa fenolik berperan dalam 

memberikan aroma yang khas pada produk makanandan minuman, sebagai zat 

pewarna makanan dan minuman, dan sebagai antioksidan. Pada industri farmasi 

dan kesehatan, senyawa ini banyak digunakan sebagai antioksidan, antimikroba, 

antikanker dan lain-lain, contohnya obat antikanker (podofilotoksan), antimalaria 

(kuinina) dan obat demam (aspirin). Selain itu, senyawa ini juga banyak 

digunakan sebagai insektisida dan fungisida. Selain itu, senyawa fenolik sangat 

penting untuk pertumbuhan dan reproduksi tanaman, di mana diproduksi sebagai 

respon untuk mempertahankan tanaman dari serangan terhadap patogen. 

 

 

 

 

Gambar 2.9  Gugus senyawa fenolik 
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2.10 Diabetes Mellitus 

 Diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan kadar gula darah 

yang tinggi yang disebabkan oleh gangguan pada sekresi insulin atau gangguan 

kerja insulin atau keduanya. Tubuh pasien dengan diabetes mellitus tidak dapat 

memproduksi atau tidak dapat merespon hormon insulin yang dihasilkan oleh 

organ pankreas, sehingga kadar gula darah meningkat dan dapat menyebabkan 

komplikasi jangka pendek maupun jangka panjang pada pasien tersebut. 

 Diabetes mellitus (DM) dibagi menjadi beberapa tipe. DM tipe I biasanya 

menimbulkan gejala sebelum usia pasien 30 tahun, walaupun gejala dapat muncul 

kapan saja. Pasien DM tipe I memerlukan insulin dari luar tubuhnya untuk 

kelangsungan hidupnya. DM tipe II biasanya dialami saat pasien berusia 30 tahun 

atau lebih, dan pasien tidak tergantung dengan insulin dari luar tubuh, kecuali 

pada keadaan-keadaan tertentu. Tipe DM lainnya adalah DM gestasional, yakni 

DM yang terjadi pada ibu hamil, yang disebabkan oleh gangguan toleransi 

glukosa pada pasien tersebut. 

 Gejala DM tipe II antara lain: 

1. Rasa haus yang berlebih 

2. Buang air kecil lebih sering (frekuensi terbangun dari tidur untuk 

berkemih saat malam hari menjadi lebih sering dari biasanya) 

3. Banyak makan 

4. Penurunan berat badan tiba-tiba tanpa sebab yang jelas 

Diagnosis ditegakkan dengan pemeriksaan kadar gula darah, yakni gula darah 

setelah puasa 8 jam atau gula darah sewaktu, yang penting dilakukan oleh pasien 

DM adalah mengontrol kadar gula darahnya. Kadar gula darah yang tidak 

terkontrol (selalu tinggi, atau kadang tinggi kadang rendah, atau terlalu rendah) 

dapat menimbulkan komplikasi pada pasien DM. 

 Komplikasi jangka pendek misalnya hipoglikemia, yaitu keadaan di mana 

kadar gula darah yang terlalu rendah (<70 mg/dl). Gejala yang dirasakan pada saat 

pasien hipoglikemia adalah berkeringat, jantung berdebar, rasa lapar, dan gemetar. 

Jika tidak diterapi segera, pasien dapat kehilangan kesadaran, meracau dan 
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kejang-kejang. Komplikasi jangka panjang yang dapat terjadi biasanya melibatkan 

pembuluh darah besar maupun kecil serta sistem saraf. Komplikasi dapat 

mengenai organ-organ vital seperti otak, jantung, ginjal, mata, persarafan dan 

lain-lain, sehingga diperlukan pemeriksaan rutin secara teratur. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen, studi 

pustaka, dan uji organoleptik. 

3.2 Waktu dan Tempat 

Waktu : 4 Februari – 17 Maret 2016 pukul 06.45 – 08.15 dan jam 

15.00 sampai selesai 

Tempat : Laboratorium penv elitian SMA Santa Angela, dapur 

LPMK SMA Santa Angela dan rumah peneliti 

3.3 Variabel Penelitian 

 Variabel Bebas  : biji rambutan 

 Variabel Kontrol : madu, garam, peanut oil 

Variabel Terikat : respon masyarakat terhadap selai biji rambutan 

3.4 Alat dan Bahan 

Alat Bahan 

- Food Processor  - 100 gr Biji Rambutan 

- Sendok  - 4 sendok makan Peanut Oil 

- Oven  - 2 sendok teh Madu 

- Panci  - Garam 

- Sendok Ukur - Air  

- Wadah Kaca  

- Neraca 1 kg  

- Wadah kaca  
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3.5 Langkah Kerja 

3.5.1 Sampel 1 (Direbus dengan air garam) 

1. Mencuci biji rambutan hingga bersih. 

2. Merebus biji rambutan dengan air garam hingga matang kemudian cuci 

menggunakan air biasa untuk menghilangkan air garam dan tiriskan. 

3. Mengupas bagian terluar biji rambutan hingga bersih. 

4. Memanggang biji rambutan hingga warna menjadi kecoklatan dan 

aroma biji rambutan menyerupai aroma kacang tanah yang digoreng.  

5. Memasukkan biji rambutan ke dalam food processor kemudian 

haluskan biji rambutan. 

6. Menambahkan 1 sendok teh madu, 2 sendok makan peanut oil, dan 

sejumput garam. 

7. Memasukkan selai yang sudah jadi ke dalam wadah kaca. 

8. Simpan selai di dalam kulkas. 

3.5.2 Sampel 2 (Direbus dengan air biasa) 

1. Mencuci biji rambutan hingga bersih. 

2. Merebus biji rambutan dengan air biasa hingga matang kemudian 

tiriskan. 

3.  Mengupas bagian terluar biji rambutan hingga bersih. 

4. Memanggang biji rambutan hingga warna menjadi kecoklatan dan 

aroma biji rambutan menyerupai aroma kacang tanah yang digoreng.  

5. Memasukkan biji rambutan ke dalam food processor kemudian 

haluskan biji rambutan. 
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6. Menambahkan 1 sendok teh madu, 2 sendok makan peanut oil, dan 

sejumput garam. 

7. Memasukkan selai yang sudah jadi ke dalam wadah kaca. 

8. Simpan selai di dalam kulkas. 

3.5.3 Cara melakukan uji organoleptik 

 1. Menyiapkan 50 gram biji rambutan yang direbus dengan air garam dan 

50 gram biji rambutan yag direbus dengan air biasa. 

2. Masing-masing respon mengambil 1 biji rambutan untuk masing-

masing sampel. 

3. Responden memberikan penilaian terhadap masing-masing sampel dari 

segi rasa, tekstur, dan aroma. 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Data Hasil Penelitian 

Tabel 4.1.1 Hasil Uji Organoleptik 

NO. NAMA 

RASA TEKSTUR AROMA 

GARAM 
TANPA 

GARAM 
GARAM 

TANPA 

GARAM 
GARAM 

TANPA 

GARAM 

1 F 3 2 4 2 3 3 

2 CS 4 2 4 2 3 2 

3 BW 3 2 3 2 4 2 

4 NS 3 3 2 3 4 3 

5 LN 3 4 3 4 3 2 

6 RW 2 4 1 3 4 3 

7 AAS 2 3 3 2 3 2 

8 IC 3 4 3 3 4 2 

9 MSQ 4 2 5 2 3 3 

10 FV 2 4 4 2 3 3 

11 PH 2 2 4 4 2 2 

12 KY 3 2 2 2 3 2 

13 CM 3 2 3 2 4 4 

14 ET 2 3 2 1 4 2 
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15 RG 3 1 4 1 3 1 

16 RB 5 5 4 2 4 3 

17 AD 4 4 3 4 3 3 

18 DD 3 2 3 3 3 2 

19 KR 4 2 4 1 4 3 

20 RK 3 1 3 4 4 4 

21 JA 4 2 3 4 4 4 

TOTAL NILAI 65 56 67 53 72 55 

RATA-RATA 3.10 2.67 3.19 2.52 3.43 2.62 

Ket: skala nilai yang digunakan adalah 1 (sangat buruk) – 5 (sangat baik) 

 

Diagram 4.1.2 Diagram Hasil Uji Organoleptik 
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Tabel 4.1.2Tabel perkiraan modal pembuatan sampel selai biji rambutan 

NO. NAMA BARANG HARGA KET 

1. 100 gram Biji rambutan - Merupakan limbah 

2. Garam Rp 1.000,- Secukupnya 

3. 2 sdt Madu Rp 1.000,-  

4. 2 buah Wadah kaca Rp 15.000,-  

5. 4 sdm Minyak kacang Rp 3.000,-  

6. Air 
Rp 2.000,- 

Untuk merebus biji 

rambutan 

7. Gas elpiji Rp 7.000,-  

8. Peralatan  - Sudah tersedia 

TOTAL Rp 29.000,- 

Modal yang digunakan 

untuk pembuatan 2 sampel 

selai biji rambutan 

 

Tabel 4.1.3 Tabel perkiraan modal pembuatan biji rambutan panggang 

NO. NAMA BARANG HARGA KET 

1. Biji rambutan - Merupakan limbah, jumlah 

biji rambutan sesuai yang 

diinginkan 

2. Garam Rp 1.000,- Sebagai penambah rasa dan 

untuk merebus biji 

rambutan 

3. Plastik pembungkus Rp 100,-  

4.  Air Rp 2.000,- Untuk merebus biji 

rambutan 

5. Gas elpiji Rp 6.000,- Untuk kompor saat merebus 

dan pemanggangan 

menggunakan oven gas 
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6. Peralatan  - Sudah tersedia 

TOTAL Rp 9.100,- Modal yang digunakan 

 

4.2 Analisa dan Pembahasan 

Biji rambutan yang sudah terlebih dahulu direbus dengan air biasa dan air 

garam kemudian dipanggang memiliki aroma yang menyerupai kacang tanah 

goreng. Oleh karena kemiripan karakeristik dari biji rambutan yang dipanggang 

dengan kacang tanah goreng, peneliti berinovasi untuk menjadikan biji rambutan 

sebagai alternatif bahan pengganti kacang tanah. Salah satu produk olahan yang 

berbahan dasar kacang tanah adalah selai kacang atau yang kita sebut sebagai 

peanut butter. 

Dikarenakan beberapa kendala seperti waktu yang singkat, peneliti belum 

menemukan formula yang tepat dalam pembuatan selai biji rambutan. Selai biji 

rambutan yang dihasillkan memiliki rasa pahit sehingga tidak dilakukan uji 

organoleptik kepada responden. Tetapi, selai yang dihasilkan memiliki warna dan 

aroma yang menyerupai selai kacang. Selai tersebut memiliki daya tahan kurang 

lebih 2 minggu pada suhu ruangan dan sekitar 3 minggu di dalam kulkas. 

Berdasarkan penelitian terhadap pembuatan selai biji rambutan, 

dibutuhkan kesabaran dan ketepatan tekstur biji rambutan panggang pada saat 

dihaluskan. Berbeda dengan selai kacang tanah, yang mengandung minyak yang 

dapat mengubah tekstur selai kacang, biji rambutan tergolong sangat kering dan 

tidak mengeluarkan minyak setelah di oven sehingga perlu ditambahkan minyak 

kacang lebih banyak agar memiliki tekstur yang baik. Minyak yang digunakan 

dalam pembuatan selai ini adalah minyak kacang atau peanut oil dikarenakan 

kandungan gizinya yang baik dibandingkan dengan minyak biasa serta untuk 

menambahkan aroma kacang pada selai.  

Peneliti melakukan uji organoleptik terhadap biji rambutan yang sudah 

diolah sebagai bahan alternatif pengolahan makanan berbahan dasar kacang dan 

merupakan fokus dari penelitian ini. Jika biji rambutan yang merupakan bahan 

dasar pembuatan selai sudah mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, 

maka biji rambutan dapat diolah sebagai bahan alternatif pengganti kacang  salah 



 

30 
 

satunya adalah selai. Disamping manfaat biji rambutan yang sudah dipanggang 

dapat menjadi bahan dasar pembuatan produk lain, biji rambutan yang sudah 

dipanggang dapat dikonsumsi secara langsung layaknya kacang goreng atau 

kacang panggang sebagai pengganti makanan ringan. 

Uji organoleptik dilakukan dengan memberi sampel kepada para 

responden berupa biji rambutan yang sudah direbus dengan air garam maupun biji 

rambutan yang direbus dengan air biasa yang kemudian di panggang 

menggunakan oven.Setelah biji rambutan dipanggang, aroma yang dihasilkan 

menyerupai aroma kacang tanah yang digoreng. Berdasarkan 21 responden, 

tanggapan yang diperoleh memiliki nilai positif. Rata-rata penilaian dari biji 

rambutan yang direbus dengan air garam terlebih dahulu sebelum dipanggang 

memiliki nilai 3.1 dari segi rasa, 3.19 dari segi tekstur, dan 3.43 dari segi aroma. 

Sedangkan, rata-rata penilaian biji rambutan yang direbus dengan air tanpa 

tambahan bahan apapun kemudian dipanggang memiliki nilai 2.67 dari segi rasa, 

2.52 dari segi tekstur, dan 2.62 dari segi aroma. Jika ketiga aspek penilaian di 

rata-ratakan, maka biji rambutan yang terlebih dahulu direbus dengan air garam 

memiliki nilai rata-rata 3.42 dan untuk biji rambutan yang terlebih dahulu direbus 

dengan air biasa memiliki nilai rata-rata 2.6. Berdasarkan nilai yang diperoleh, biji 

rambutan yang direbus terlebih dahulu dengan air garam lebih diminati 

masyarakat.  

Dari segi rasa, biji rambutan yang sudah diolah memiliki rasa yang pahit. 

Setelah berbagai percobaan, diketahui bahwa penyebab rasa pahit adalah bagian 

ujung biji rambutan yang merupakan letak embrio dan pemanggangan biji 

rambutan yang kurang merata. Dari segi tekstur, biji rambutan memiliki tekstur 

yang menyerupai tekstur seperti kacang tanah goreng, tetapi sedikit keras terutama 

pada biji rambutan yang direbus dengan menggunakan garam memiliki tekstur 

yang lebih keras. Hal tersebut dikarenakan pada saat biji rambutan direbus dengan 

air garam, air garam bersifat hipertonis, sedangkan biji rambutan bersifat 

hipotonis sehingga air dari dalam biji rambutan keluar dan biji rambutan menjadi 

kering. Sedangkan dari segi aroma, biji rambutan baik yang direbus dengan air 
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garam maupun yang direbus dengan air biasa, memiliki aroma seperti kacang 

tanah goreng. 

Biji rambutan yang sudah dipanggang hingga kering memiliki daya tahan 

yang cukup lama. Daya tahan biji rambutan sekitar 2 minggu di suhu ruangan. 

Pengeringan pada biji rambutan mencegah adanya jamur yang tumbuh karena 

tidak ada kandungan air yang membuat biji rambutan menjadi subtrat yang tepat 

untuk bertumbuhnya jamur. Biji rambutan yang direbus dengan air garam 

bertahan dalam keadaan kering lebih lama, sedangkan biji rambutan yang direbus 

dengan air biasa setelah kurang lebih 1 minggu tekstur menjadi sedikit lunak 

(layu). 

Pemanfaatan biji rambutan sangat efektif dari segi biaya dan pasaran. Biji 

rambutan yang merupakan limbah tidak memerlukan biaya untuk 

mendapatkannya. Selain itu, pemanggangan biji rambutan memakan waktu yang 

tidak singkat, tetapi terbilang efektif karena tidak memerlukan penjemuran di 

bawah matahari dalam jangka waktu yang lama, hanya diperlukan oven dengan 

suhu yang rendah agar biji rambutan dapat matang dengan rata. Untuk segi 

pemasaran, biji rambutan memiliki nilai yang ekonomis dan kandungan yang 

terdapat di dalam biji rambutan dapat menjadi pertimbangan bagi konsumen untuk 

membeli biji rambutan yang sudah diolah ini. Pemasaran biji rambutan dapat 

dilakukan hanya sebatas dipanggang sehingga memiliki tampilan seperti kacang 

tanah goreng, atau diolah lebih jauh lagi menjadi produk olahan yaitu selai kacang 

dan produk lainnya yang biasanya berbahan dasar kacang tanah. 

Berdasarkan analisa biaya yang dilakukan, pengolahan biji rambutan tidak 

memerlukan modal yang besar sehingga cocok untuk digunakan sebagai inovasi 

dalam memulai usaha kecil menengah. Pengolahan biji rambutan untuk 

dipanggang hingga menjadi selai biji rambutan membutuhkan modal kurang lebih 

Rp 29.000,- untuk pembuatan 2 sampel selai biji rambutan (50 gram biji rambutan 

yang direbus dengan air garam dan 50 gram biji rambutan yang direbus dengan air 

biasa). Sedangkan, untuk membuat biji rambutan sebagai pengganti makanan 

ringan seperti kacang tanah goreng, dibutuhkan modal kurang lebih Rp 9.100,- 

untuk 100 gram biji rambutan. Biji rambutan yang tumbuh pada musim tertentu 
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bukanlah sebuah halangan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, 

peneliti akan memperkenalkan beberapa macam inovasi kepada masyarakat dalam 

pengolahan limbah menjadi barang yang memiliki nilai jual. Misalnya, 

pengolahan kulit semangka bagian dalam menjadi selai. Seperti yang kita ketahui 

bahwa semangka bukanlah buah musiman seperti rambutan, sehingga para 

pengusaha kecil menengah dapat melanjutkan usahanya jika tidak sedang musim 

rambutan (tidak tergantung dengan satu produk pengolahan limbah). 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Biji rambutan dapat dijadikan alternatif bahan pengganti kacang 

tanah, seperti selai kacang. 

 Biji rambutan yang telah dipanggang memiliki aroma, tampilan, dan 

rasa yang menyerupai kacang tanah goreng. 

 Biji rambutan aman dikonsumsi dan diminati oleh masyarakat. 

 Berasarkan uji organoleptik yang dilakukan, biji rambutan yang 

paling diminati adalah biji rambutan yang terlebih dahulu direbus 

dengan air garam. 

 Pengolahan biji rambutan terbilang efektif dan efisien. 

 Modal yang dibutuhkan dalam pengolahan biji rambutan terjangkau. 

 Pengolahan biji rambutan dapat dijadikan alternatif dalam memulia 

usaha kecil menengah. 

5.1 Saran 

Sebelum dipanggang, setelah biji rabutan lunak, memotong biji rambutaan 

menjadi ukuran yang lebih kecil agar memudahkan prosespengeringan dan 

memudahkan untuk dikonsumsi. Pada saat pemanggang biji rambutan, gunakan 

suhu rendah dan lakukan secara merata agar diperoleh tekstur yang renyah dan 

tidak hangus. Untuk mengurangi rasa pahit, membuang kedua bagian ujung biji 

rambutan yang merupakan letak embrio. Pada saat pengolahan selai, sebelum 

ditambah minyak kacang, pastikan biji rambutan telah memiliki tekstur yang 

sangat halus agar lebih mudah menjadi larutan homogen. 
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Gambar 2.1 Neraca 1 kg 

 

Gambar 2.2 Food Prossesor 
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Gambar 2.3 Garam 

 

Gambar 2.4 Memblender biji 

rambutan yang sudah dipanggang 
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Gambar 2.5 Biji rambutan yang 

sudah halus 

 

Gambar 2.6 Penambahan madu 

dan garam 
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Gambar 2.7 Peanut oil 

 

Gambar 2.8 Tekstur selai biji 

rambutan 
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Gambar 2.9 Selai rambutan 

 

Gambar 2.10 Selai biji rambutan 

sebelum dimasukka ke kulkas 
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Gambar 2.11 Selai biji rambutan 

setelah dikeluaran dari kulkas 

 

Gambar 2.12 Merk peanut oil 

yang digunakan 
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Gambar 2.13 Proses 

pemanggangan biji rambutan 

 

Gambar 2.14 Biji rambutan yang 

sudah dipanggang 
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Gambar 2.15 Biji rambutan 

dengan warna yang lebih coklat

 

 

Gambar 2.16 Madu yang 

digunakan adalah madu hitam 

 


