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ABSTRAK 

Semangka (Citrullus lanatus) merupakan buah yang dapat tumbuh di segala musim. Kulit 

bagian dalam semangka mengandung banyak gizi, yaitu asam amino sitrulin, asam amino 

arginine, likopen, karoten, dan vitamin C. Selai adalah makanan olahan yang diminati 

masyarakat. Bahan alami ditambahkan untuk menambah cita rasa dari selai dan mencegah 

pembusukkan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah kulit semangkabagian 

dalam dapat dijadikan selai. Pembuatan selai dilakukan dengan membagi menjadi tiga buah 

sampel dengan perbandingan antara kulit dan daging buah semangka, yaitu 2:1, 3:1, dan satu 

sampel selai murni dari kulit semangka bagian dalam.Pembuatan selai dilakukan dengan 

menghaluskan kulit dan daging buah semangka menggunakan hand blender, mencampurkan 

semua bahan, kemudian masak selai hingga matang menggunakan api kecil. Selama proses 

berlangsung, alat-alat harus dalam keadaan steril. Selai yang sudah jadi, disimpan di dalam 

kulkas untuk menambah daya tahan penyimpanan selai. Untuk mendapatkan perbandingan 

selai yang paling tepat, peneliti melakukan uji eksperimen,penelitian komperatif, dan uji 

organoleptik. 

 

Kata kunci: Kulit, Semangka, Selai, Alami, Nutrisi 

 

 

ABSTRACT 

Watermelon (Citrullus lanatus) is known as a non-seasonal fruit. The inner skin of 

watermelon contains lots of nutrition, i.e. citrulline amino acid, arginine amino acid, 

lycopene, carotene, and vitamin C. Jam is a processed food which is preferred by a lot of 

people. Natural ingredients are added in order to increase the flavour of the jam and prevent 

jam from rotting. The purpose of this research is to know if the inner skin of watermelon 

could be processed into jam. The process of making this jamis divided into 3 samples with 

differentratio between the skin and the flesh of the fruit, which are 2:1, 3:1, and one pure 

sample from the inner skin of watermelon. The manufacture of the jam beginning with 

sublimate the skin and the flesh of the fruit, mix all ingredients, and then cook the jam until 

cooked with low fire. In the process of making, equipment must be hygienic. The jam should 

be put in the refrigerator to increase durability of jam. In order to get the best ratio, 

researchers do experimental test, comparative research, and organoleptic test. 

Key words: Skin, Watermelon, Jam, Natural, Nutrition 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semangka (Citrullus lanatus) merupakan buah yang dapat tumbuh di segala musim, 

sehingga mudah didapat dan harganya murah.Oleh karena itu, sering kita jumpai sajian 

buah semangka sebagai hidangan pencuci mulut. Buah semangka mengandung banyak 

air, sehingga cocok bagi masyarakat untuk melepas dahaga. Tetapi, tidak banyak 

masyarakat mengetahui bahwa kulit semangka bagian dalam yang bewarna putih, yang 

dianggap limbah, memiliki banyak kandungan gizi. Teksturnya yang agak keras, 

warnanya yang pucat, dan rasanya yang hambar, mengurangi minat masyarakat untuk 

mengonsumsinya. Hal ini mendorong peneliti untuk mengolah kulit semangka bagian 

dalam menjadi produk olahan yang diminati masyarakat. Dengan teknik pengolahan yang 

sederhana, produk yang dihasilkanmemiliki harga terjangkau. Inovasi yang peneliti 

lakukan merupakan salah satu sarana untuk mengubah limbah menjadi produk yang 

memiliki harga jual. 

Penelitian yang dilakukan didasari oleh prinsip ramah lingkungan. Peneliti mengolah 

limbah kulit semangka bagian dalam menjadi selai. Selai biasanya terbuat dari buah-

buahan segar, seperti strawberry, nanas, blueberry, raspberry, dan lain-lain. Selai dari 

buah-buahan merupakan makanan olahan berserat tinggi yang biasanya dikonsumsi 

dengan roti. Bahan yang digunakan dalam pembuatan selai dari kulit semangka bagian 

dalam ini mayoritas adalah bahan alami, dengan bahan kimia yang sesedikit mungkin. 

Kulit semangka bagian dalam mengandung banyak gizi, yaitu asam amino sitrulin, asam 

amino arginin, likopen, karoten, dan vitamin C. Bahan alami yang ditambahkan adalah 

jeruk nipis, gelatin, cengkeh, gula, dan kayu manis untuk menambah cita rasa. 

 Rumusan masalah dari penelitian peneliti adalah : 

 Apakah kulit semangkabagian dalam dapat dimanfaatkan untuk menjadi selai? 

 Perbandingan mana yang paling tepat dari segi rasa, aroma, tekstur, dan warna untuk 

menghasilkan selai yang enak dan menarik untuk dikonsumsi? 

 Apa saja kandungan gizi dalam selai kulit semangka bagian dalam? 

 Berapa lama daya tahan selai kulit semangkadi dalam maupun di luar kulkas? 
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Penelitian meliputi proses pengolahan kulit bagian dalam dan daging buah 

semangkadari pengumpulan bahan sampai memasaknya menjadi selai dan dikemas dalam 

kemasan yang siap dikonsumsi. 

1.2 Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen dengan memanipulasi 

atau mengontrol variabel bebas (kulit bagian dalam dan daging buah semangka), variabel 

kontrol (gula, cengkeh, kayu manis jeruk nipis, dan gelatin), danmengamati variabel 

terikat(respon masyarakat terhadap selai yang akan diketahui berdasarkan hasil 

kuesioner, selai yang dihasilkan, dan daya tahan selai), studi pustaka dari buku dan 

intenet, penelitian komparatif untuk mendapatkan perbandingan selai dari segi rasa, 

aroma, tekstur, dan warna  yang paling diminati masyarakat, dan uji organoleptik dengan 

memberi kuisioner kepada responden. 

1.3 Pemilihan Konsep 

Fakta bahwa kulit bagian dalam maupun daging buah semangkamemiliki banyak 

kandungan gizi yang baik bagi tubuh serta sedikitnya bahan kimia yang digunakan, 

sehingga cocok untuk dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat.Selain itu, bahan 

yang digunakan mudah didapat dan murah, prosesnya tidak memakan waktu yang lama. 

Hal tersebut mendorong peneliti untuk berinovasi lebih lanjut dalam pengolahan limbah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Semangka 

 

 

Semangka atau Citrullus lanatus merupakan buah yang memiliki khasiat yang luar 

biasa untuk kesehatan tubuh, buah ini juga memiliki kulit yang cukup tebal dan daging 

yang mengandung banyak air dan merupakan salah satu buah yang digemari di Indonesia. 

Jika dilihat dari budidaya semangka, buah ini merupakan tanaman yang tumbuh di 

wilayah tropis dan subtropis dan dapat tumbuh liar di tepi jalan, pekarangan, semak 

belukar, dan lain – lain, maka semangka merupakan buah yang mudah untuk ditemukan. 

Daging buah semangka memiliki kandungan gizi yang banyak dan mengandung kalori 

yang relatif rendah. Berikut kandungan gizi dalam daging buah semangka secara lengkap: 

Tabel 2.1 Kandungan zat gizi semangka per 100 gram 

Komponen Jumlah 

Air 92,1 gram 

Energi 28 kcal 

Protein 0.5 gram 

Lemak 0.2 gram 

Karbohidrat 6.9 gram 

Kalsium 7 mg 

Fosfor 12 mg 

Gambar 2.1Citrullus lanatus 
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Selain fungsinya untuk melepaskan dahaga, ternyata buah semangka juga memiliki 

fungsi untuk mempercantik kulit, dan mencegah peradangan. Semangka mengandung 

asam amino sitrulin, asam amino arginin, likopen, karoten, dan vitamin C yang berperan 

banyak terhadap kesehatan tubuh. 

Semangka terkenal dengan buahnya yang merah dan memiliki banyak khasiat, namun 

perlu diketahui bahwa bagian putih dari buah semangka juga memiliki banyak zat gizi 

yang tidak kalah pentingnya untuk tubuh. Bagian dalam kulit buah semangka ini 

mengandung nutrisi yang penting, antara lain 1.8 kalori, 2 persen vitamin C dan vitamin 

B6 untuk kebutuhan tubuh kita. Bagian putih ini juga sangat baik untuk kecantikan kulit, 

meningkatkan sistem imun dan juga berkhasiat untuk kesehatan pada sistem saraf. 

Kandungan kulit semangka adalah citrulline yang berfungsi sebagai antioksidan yang 

dapat menangkal radikal bebas. Citrulline di dalam tubuh bisa berubah menjadi arginin, 

yaitu asam amino yang berguna untuk berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh 

dan dapat melancarkan peredaran darah. Kandungan gizi dalam kulit buah semangka 

dianggap mampu menjaga kesehatan jantung. 

2.2 Selai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besi 0.2 mg 

Karoten total 590 μg 

Tiamin 0.05 mg 

Vitamin C 6 mg 

Gambar 2.2 Selai 
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Merupakan bahan pangan yang dimasak dengan gula hingga kental, di pasaran, selai 

dapat dijumpai dengan berbagai macam rasa, seperti buah – buahan hingga varian rasa 

yang lain, contohnya coklat dan kacang.Tekstur dari selai adalah semi padat atau sangat 

kental. Pada umumnya, selai digunakan untuk menambahkan cita rasa pada berbagai 

makanan seperti roti, kue, dan sebagainya. 

Di dalam 100 gram selai, terdapat 278 kalori sehingga selai dianggap baik dikonsumsi 

sebelum melakukan aktivitas, seperti untuk sarapan. Selai yang terbuat dari bahan dasar 

organik seperti buah – buahan mengandung banyak vitamin, mineral, dan serat yang baik 

bagi tubuh. 

2.3 Jeruk Nipis 

 

 

 

Citrus aurantifolia atau yang dikenal dengan nama jeruk nipis merupakan buah yang 

berbentuk bulat dan berwarna hijau atau kuning. Namun dibalik rasanya yang asam, 

ternyata jeruk nipis memiliki segudang manfaat. Jeruk nipis sering digunakan sebagai 

penambah cita rasa pada makanan karena rasa asamnya yang menyegarkan. Buah ini juga 

memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan tubuh karena dipercaya mampu mengobati 

batuk, batu ginjal, radang tenggorokan, dan tekanan darah tinggi. 

Aroma yang dihasilkan oleh jeruk nipis dapat menggugah selera makan. Senyawa 

flavonoid dalam jeruk nipis, juga merangsang sistem pencernaan dan meningkatkan 

sekresi cairan pencernaan, empedu, dan asam sehingga menyebabkan makanan yang 

dicampur jeruk nipis sering kali menggugah selera untuk dikonsumsi.  

Gambar 2.3 Jeruk Nipis 
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Asam sitrat yang terkandung dalam jeruk nipis membantu membersihkan sistem 

pembuangan dalam saluran pencernaan. Serat yang terkandung dalam jeruk nipis juga 

membantu meringankan sembelit dan jeruk nipis juga mengandung serat pembakar 

lemak. Kandungan vitamin C di dalam jeruk nipis mampu merangsang carnitine amino 

acid. Asam amino karnitin ini membantu konsumsi dan pemakaian lemak karena 

bertanggung jawab atas transportasi asam lemak dari sitosol ke mitokondria. Jadi, 

vitamin C berperan untuk memproses lemak tubuh dengan mempercepat proses penipisan 

lemak dan membuangnya dari tubuh.Sifat asam pun akan membantu mengatur gerakan 

usus dan detoksifikasi tubuh sehingga mampu menurunkan berat badan. 

            Dalam 50 gram jeruk nipis mengandung 1 gram serat, 0.6 karbohidrat, 11 mg 

kalsium, 75 mg postasium, 2 mg natrium, 0,1 mg tembaga yang merupakan jumlah 

terbesar dibanding jeruk lainnya. 50 gram jeruk nipis juga mengandung 0,8 mcg 

selenium, 24 mg vitamnin C. 

2.4 Cengkeh 

Cengkeh (Syzygium aromaticum) merupakan rempah asal Indonesia yang pohonnya 

berdaun hijau sepanjang tahun dan dapat tumbuh hingga ketinggian 10-20 m, daun 

berbentuk oval besar dan memiliki bunga-bunga berwarna merah tua yang mengelompok. 

Bunga cengkeh sendiri merupakan tunas bunga yang berbentuk lonjong dengan panjang 

rata-rata 1,5-2 cm saat dipanen, cengkeh berguna sebagai penambah aroma pada 

makanan, bunga cengkeh juga memiliki banyak manfaat seperti menangani infeksi 

pernapasan, menyembuhkan sakit gigi, menyegarkan bau mulut, dan banyak lagi.  

Rempah asli Indonesia ini juga merupakan bahan mangan yang sangat baik dimana  

memiliki mineral yang bermanfaat bagi tubuh, karena dapat mengaktifukan enzim dalam 

tubuh, seperti peptida enzim yang bermanfaat untuk hidrolisis protein dalam 

usus. Cengkeh juga mengandung zat gizi lain seperti vitamin K, serat makanan, zat 

besi, magnesium, dan kalsium. Selain itu, cengkeh juga mengandung zat aktif, salah 

satunya yaitu eugenol yang berfungsi sebagai anti inflamasi dan anti bakteri serta 

berbagai manfaat lain. 

2.5 Kayu Manis 

Cinnamomum verum atau yang lebih familiar dengan sebutan kayu manis banyak 

digunakan sebagai bahan untuk memasak, namun kayu manis juga memiliki manfaat 

untuk kesahatan yang belum banyak diketahui orang banyak. 

http://kb.123sehat.com/lain/angka-kecukupan-gizi-akg/
http://kb.123sehat.com/lain/vitamin/
http://kb.123sehat.com/buah-buahan/jeruk-purut/
http://kb.123sehat.com/buah-buahan/jeruk-purut/
http://kb.123sehat.com/buah-buahan/jeruk-purut/
http://kb.123sehat.com/mineral/boron/
http://kb.123sehat.com/mineral/boron/
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Kandungan senyawa sinamaldehid dalam kayu manis, memiliki manfaat antara lain 

untuk menurunkan resiko aterosklerosis dan stroke. Selain itu khasiat kayu manis selama 

ini telah banyak digunakan untuk mengobati kencing manis (Diabetes Melitus). 

2.6 Gula 

Gula merupakan bahan penambah cita rasa manis pada makanan, gula pasir 

merupakan hasil kristalisasi tanaman tebu sehingga gula merupakan pemanis alami. 

Disebut gula pasir karena bentuknya yang menyerupai pasir. 

Selain manfaatnya sebagai penambah cita rasa makanan, gula juga bermanfaat sebagai 

pengawet alami yang telah digunakan sejak lama. Makanan yang kita sering konsumsi 

tentunya mengandung mikroorganisme tertentu yang dapat mempercepat proses 

pembusukkan. Perlu diketahiu bahwa prinsip dasar proses pengawetan makanan adalah 

memastikan agar mikroorganisme sulit bahkan tidak mungkin untuk bereproduksi atau 

bertahan hidup. Manfaat gula dalam proses pengawetan dapat dilihat dari prinsip 

osmosis, dimana larutan hipotonis akan bergerak ke larutan hipertonis atau larutan yang 

lebih pekat guna menyetarakan konsentrasi larutan. Ketika gula ditambahkan dalam suatu 

makanan yang mengandung bakteri tertentu, maka bakteri tersebut berada di lingkungan 

hipertonis, sehingga zat hipotonis didalam sel bakteri tersebut akan keluar dan bakteri 

akan mati atau lisis sehingga tidak memungkinkan mikroorganisme tersebut untuk 

berkembang biak dan tumbuh, seperti prinsip pada pengawetan makanan. 

2.7 Gelatin 

Gelatin (lembaran atau bubuk) terbuat dari kolagen/  sumsum tulang ikan dan sapi. 

Berbeda dari agar-agar, produk yang dihasilkan memiliki tekstur kenyal seperti jeli. 

Gelatin diimpor dari Cina, Eropa, dan Australia. Sebagai contoh perbandingan 4 lembar 

gelatin (10 cm x 23 cm) @ 2 – 2.5 gram sama dengan 1 sdm atau 7 gram gelatin bubuk. 

Gelatin biasanya digunakan sebagai zat pembuat gel pada makanan (seperti permen 

lunak, jeli, dan es krim), farmasi, dan lain-lain. Gelatin merupakan campuran antara 

peptide dan protein yang diperoleh dari hidrolisis kolagen yang secara alami terdapat 

pada ujung tulang binatang. 
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BAB III 

DESKRIPSI PRODUK &PROSES 

3.1 Deskripsi Produk 

Produk yang dihasilkan adalah selai dalam kemasan yang siap dikonsumsi oleh 

masyarakat. Selai yang peneliti beri merek “JANGKA”(Jammie Semangka) ini diolah 

dari dengan menggunakan bahan kimia yang sesedikit mungkin seperti kulit bagian 

dalam dan daging buah semangka, cengkeh dan kayu manis sebagai perasa dan penambah 

aroma alami, gelatin sebagai pengental, dan jeruk nipis sebagai pengawet alami. Selai 

yang dihasilkan berupa 3 buah sampel dengan perbandingan antara kulit bagian dalam 

dan daging buah yang berbeda-beda. Sampel 1 dibuat dengan 300 gram kulit semangka 

bagian dalam (murni). Sampel ke 2 menggunakan perbandingan 2:1, yaitu 200 gram kulit 

bagian dalam dan 100 gram daging buah. Sementara sampel 3 menggunakan 

perbandingan 3:1, yaitu 225 gram kulit bagian dalam berbanding dengan 75 gram daging 

buah. Semua selai tersebut dikemas dengan higienis dalam wadah kaca dan diberi label 

merek. Daging buah yang digunakan untuk menambah aroma dan warna pada selai. 

Variabel kontrol dari ketiga sampel tersebut adalah jumlah gula, cengkeh, kayu manis 

jeruk nipis, dan gelatin. Setiap sampelnya menggunakan gula sebanyak 100 gram, 2 cm 

kayu manis, 2 biji cengkeh, dan 7 gram gelatin bubuk. Saat selai sudah jadi, cengkeh dan 

kayu manis akan dibuang sehingga tidak mengganggu tampilan selai.  

Variabel bebas dari ketiga sampel tersebut adalah perbandingan kulit buah bagian 

dalam dengan daging buah, yaitu murni kulit bagian dalam (300 gram), perbandingan 2:1 

(200 gram kulit dengan 100 gram daging buah), dan perbandingan 3:1(225 gram kulit 

dengan 75 gram daging buah) 

Variabel terikat dari ketiga sampel tersebut adalah respon masyarakat terhadap selai 

yang akan diketahui berdasarkan hasil kuesioner, selai yang dihasilkan, dan daya tahan 

selai.  

3.2 Nilai Tambah 

Selai semangka ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya merupakan hasil 

pengolahan limbah rumah tangga sehingga modal yang digunakanrelatif murah. Proses 

pengolahan tanpa melibatkan mesin juga mengurangi biaya produksi. Dilihat dari 

penggunaan bahan dasar yang mayoritas adalah bahan alami, selai ini lebih aman  
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dikonsumsi oleh seluruh kalangan masyarakat. Dari segi nutrisi, kandungan dalam selai 

ini lebih baik dibandingkan selai yang beredar di pasaran, karena menggunakan 

sedikitbahan kimia. Contoh kandungan nutrisi pada selai semangka adalah antioksidan, 

yang didapat dari vitamin C pada semangka, cengkeh, dan jeruk nipis, vitamin A pada 

cengkeh dan likopen pada semangka yang mampu mengatasi radikal bebas. Karena tidak 

memerlukan modal yang besar dan pengolahan yang mudah, maka produk diyakini 

memiliki nilai jual yang relatif murah.
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BAB IV 

PEMBUATAN PRODUK 

4.1 Diagram Alir Pembuatan Produk 

4.2 Alat dan Bahan 

Tabel 4.2.1 Alat dan bahan 

Alat Bahan 

1.Hand blender 1. 725 gram kulit bagian dalam semangka 

2.3 buah panci 2. 175 gram daging buah semangka 

3. 3 sendok kayu 3. 300 gram gula pasir (@ 100 gram) 

4. 3 wadah kaca 4. 21 gram gelatin bubuk (@ 5 gram) 

5. Pisau 5. 15 mL jeruk nipis (@ 5 mL) 

6. Kompor 6. 6 biji cengkeh (@ 2 biji) 

7. Neraca 7. 6 cm kayu manis (@ 2 cm) 

8. Lap kain 8. 8 lembar roti tawar 

4.3 Cara Pembuatan 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. 

Persiapan alat 
dan bahan

Memisahkan 
kulit dan daging 
buah semangka

Membagi bahan 
untuk membuat 
sampel 1, 2, dan 

3

Menghaluskan 
kulit dan daging 
buah semangka

Memasak bahan-
bahan dengan api 

kecil hingga 
mendidih

Mensterilkan 
wadah selai 

Mengemas selai 
dalam wadah

Selai siap 
dikonsumsi
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2. Mencuci limbah kulit semangka bagian dalam hingga bersih, pisahkan dengan 

kulit terluar semangka yang bewarna hijau, kemudian potong menjadi bagian 

yang kecil. 

3. Memotong daging buah menjadi bagian yang kecil. 

4. Membagi bahan untuk membuat 3 sampel selai. Sampel 1 murni kulit semangka 

bagian dalam (300 gram). sampel 2 dengan perbandingan 2:1 antara kulit dan 

daging buah semangka (200 : 100 gram), dan sampel 3 dengan perbandingan 3:1 

antara kulit dan daging buah semangka (225 : 75 gram). 

5. Menghaluskan kulit dan daging buah semangka menggunakan hand blender 

sesuai dengan perbandingan yang telah ditentukan. 

6. Memasukkan kulit dan daging buah sampel 1 ke dalam panci kemudian 

tambahkan 100 gram gula pasir, 2 biji cengkeh, 2 cm kayu manis, 7 gram 

gelatin, dan  5 mL jeruk nipis. 

7. Memasak selai hingga mendidih. 

8. Memasak air hingga mendidih, masukkan wadah selai yang sudah dicuci bersih 

untuk mensterilkan wadah, kemudian keringkan dengan lap kain yang bersih dan 

kering. 

9. Membagi sampel ke dalam 2 wadah yang berbeda.  

10. Memasukkan salah satu selai ke dalam kulkas dan selai lainnya dibiarkan di 

luar kulkas (suhu ruangan). 

11. Melakukan langkah ke 5 – 10 untuk sampel 2 dan 3. 

12. Setelah selai siap saji, oleskan selai pada roti dan bagi menjadi beberapa 

bagian untuk melakukan uji organoleptik. 

4.4 Deskripsi Alat 

1. Hand blender 

Hand blender digunakan untuk menghaluskan kulit dan daging buah semangka 

tanpa menghilangkan serat-serat kulit bagian dalam maupun daging buah. Hand 

blenderyang digunakan terbuat dari plastik dengan mata pisau tajam di bagian bawah 

berbentuk silang dan dapat berputar. 

2. Panci 

Panci yang digunakan terbuat dari stainless steel sehingga tidak mudah bereaksi 

dan cepat panas. Dibutuhkan 3 panci yang berbeda untuk masing-masing sampel. 

3. Sendok Kayu 
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Sendok kayu yang digunakan adalah sendok kayu panjang untuk mengaduk selai 

hingga menjadi larutan homogen. Masing-masing sampel harus diaduk dengan sendok 

yang berbeda agar tidak tercampur. 

4. Wadah Kaca 

Wadah kaca yang digunakan terbuat dari kaca yang tebal dengan agar tidak mudah 

pecah ketika dimasukkan ke dalam air mendidih untuk disterilkan. Wadah kaca yang 

diperlukan sebanyak 2 buah untuk masing-masing sampel. Sehingga, jumlah wadah 

kaca yang diperlukan adalah 6 buah. 

5. Pisau 

Pisau yang digunakan terbuat dari stainless steel dengan gagang yang terbuat dari 

kayudengan ukuran ± 25 cm. Pisau digunakan untuk memotong semangka serta 

memisahkan kulit dan daging buah semangka. Mata pisau harus diasah terlebih 

dahulu, untuk memudahkan pengupasan kulit semangka yang bewarna hijau. 

6. Kompor 

Kompor yang digunakan adalah kompor gas yang memiliki 2 tungku pembakar dan 

memiliki pilot untuk mengatur besar kecilnya api. Kompor digunakan untuk memasak 

ketiga sampel selai. 

7. Neraca 

Neraca yang digunakan terbuat dari plastik dan memiliki kapasitas maksimum 1 kg. 

Tidak perlu menggunakan neraca dengan skala yang besar karena dibutuhkan 

pengukuran dengan satuan yang lebih kecil yaitu gram. Neraca digunakan untuk 

menimbang kulit dan daging buah semangka, gula, dan gelatin berdasarkan 

perbandingan masing-masing sampel. 

8. Lap Kain 

Lap yang digunakan adalah lap kain yang bersih dan dalam keadaan kering. Lap 

digunakan untuk mengeringkan wadah kaca yang sudah steril. 
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BAB V 

IMPELEMENTASI 

5.1 Segmentasi Pasar 

Sasaran dari produk ini adalah semua kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan 

produk selai mayoritas terbuat dari bahan alami, sehingga tidak berbahaya untuk 

dikonsumsi siapa pun. Nilai tambah bagi pemasaran produk ini adalah tingginya minat 

masyarakat terhadap buah namun masih sedikitnya inovasi terhadap pengolahan buah, 

khusunya pada limbah kulit buah. Selain itu, inovasi ini menyediakan lapangan pekerjaan 

bagi masyarakat karena proses pembuatannya yang mudah. Segmentasi pasar produk ini 

tidak hanya bagi konsumen, tetapi juga produsen yang ingin mengembangkan dan 

memproduksi selai tersebut.     

5.2Prospek Produk 

Prospek produk ini adalah sebagai alternatif sumber pangan, khususnya selai. Produk 

ini diyakini akan terus diperlukan di pasaran karena memiliki nilai tambah dibanding 

produk sejenis di pasaran, yaitu menggunakan sedikit bahan kimia tetapi memiliki 

ketahanan yang lama, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa adanya efek samping. 

Produk ini juga memilikki kandungan nutrisi yang tinggi, khususnya antioksidan. Produk 

ini masih mempunyai peluang untuk dikembangkan lagi baik oleh peneliti maupun 

produsen lain, misalnya dilakukan uji glukosa maupun kandungan nutrisi lainnya. 

5.3 Efisiensi Produk 

Efisiensi produk ini sangat tinggi karena bahan yang digunakan merupakan limbah 

yang mudah didapat, yaitu kulit semangka. Selai hasil produksi juga tidak mudah rusak 

dan masih jarang di produksi di kalangan masyarakat, sehingga peluang penjualan selai 

ini masih besar. Proses pembuatan selai juga tidak membutuhan waktu lama serta tidak 

membutuhkan peralatan khusus. 
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BAB VI 

ANALISIS BIAYA 

6.1 Rincian Anggaran Biaya Produksi 

Berikut adalah rincian biaya pembuatan selai kulit semangka bagian dalam yang 

dilakukan oleh peneliti :   

Tabel 6.1.1 Jumlah biaya produksi ketiga sampel 

Bahan Harga Keterangan 

725 gram kulit bagian dalam semangka Rp 0,00 (merupakan limbah) 

175 gram daging buah semangka Rp 1.620  

300 gram gula Rp 3.750  

21 gram gelatin Rp 4.500  

15 ml jeruk nipis Rp 5.000  

6 buah cengkeh Rp 150  

6 cm kayu manis Rp 300  

Gas elpiji Rp 6.000  

Kemasan selai Rp 22.500  

Peralatan Rp 0,00 (sudah tersedia) 

Total Rp 43.820/ 3 

sampel 

 

 

6.2 Pembahasan 

Data di atas menunjukkan bahwa biaya produksi 3 sampel selai kulit semangka adalah 

Rp 43.820. Jika membandingkan pembuatan ketiga sampel selai kulit semangka bagian 

dalam dengan selai strawberrydi pasaran, didapat rincian perbandingan harga sebagai 

berikut : 

Tabel 6.2.1Perbandingan harga selaistrawberry dengan selai kulit semangka 

Komposisi 

Alat dan 

Bahan 

Selai di pasaran 

(selai strawberry) 

Kulit semangka Perbandingan 

2:1 

Perbandingan 

3:1 
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Kulit buah  

26.100/ 170 gr 

Rp 0.00  Rp 0.00  Rp 0.00  

Daging buah  Rp 0.00 Rp 930/ 100 gr Rp 694/ 75 gr 

Gula Rp 1.250/ 150 gr Rp 1.250/ 150 gr Rp 1.250/ 150 gr 

Gelatin Rp 1.500/ 7 gr Rp 1.500/ 7 gr Rp 1.500/ 7 gr 

Jeruk nipis Rp 1.700/ 5 mL Rp 1.700/ 5 mL Rp 1.700/ 5 mL 

Cengkeh Rp 50/ 2 biji Rp 50/ 2 biji Rp 50/ 2 biji 

Kayu manis Rp 100/ 2 cm Rp 100/ 2 cm Rp 100/ 2 cm 

Gas Rp 2.000 Rp 2.000 Rp 2.000 

Kemasan Rp 7.500 Rp 7.500 Rp 7.500 

Total Rp 14.100/ 180 gr Rp 15.030/ 180 gr Rp 14.794/ 180 gr 

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa biaya produksi selai kulit bagian dalam 

semangka lebih murah dibandingkan dengan selai strawberrydi pasaran. Hal ini 

dikarenakan selai kulit semangka tidak memerlukan bahan baku daging buah yang 

banyak dan tambahan bahan kimia lainnya, tetapi menggunakan limbah kulit yang tidak 

memerlukan biaya serta sedikit menggunakan bahan kimia. Terdapat selisih Rp 104 pada 

Tabel 6.1.1 dan Tabel 6.2.1dikarenakan terjadi pembulatan pada Tabel 6.2.1. 
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BAB VII 

PENUTUP 

7.1 Kesimpulan 

Pembuatan selai dari kulit semangka bagian dalam merupakan sarana untuk 

mengurangi limbah dan menjadikan limbah memiliki harga jual. Kandungan gizi dalam 

kulit semangka bagian dalam tidak kalah dengan kandungan gizi daging buahnya. Selain 

itu, bahan-bahan alami yang digunakan juga memiliki kandungan gizi yang tinggi 

sehingga kandungan gizi dalam selai akan meningkat. Dari segi harga pemasaran, selai 

yang terbuat dari limbah kulit semangka relatif lebih murah dibanding harga selai di 

pasaran dan bahan dasar selai yang digunakan masih jarang diproduksi di pasaran. 

Penelitian ini memiliki peluang yang besar untuk menghasilkan produk baru yang 

inovatif serta realistis karena bahan yang digunakan mudah didapat, prosesnya tidak 

memerlukan waktu yang lama, dan tidak memerlukan biaya yang besar. 

7.2 Saran 

 Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan uji nutrisi yang terkandung 

dalam selai. Misalnya, uji glukosa yang terdapat pada selai kulit bagian dalam semangka 

dan dibandingkan dengan glukosa yang terkandung dalam selai yang berada di pasaran. 

Penelitian terhadap kandungan nutrisi dalam selai juga dapat menambah keunggulan selai 

di pasaran dan dapat meyakinkan konsumen. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Lembar kuisioner 

Nama: _______________________ 

Tanggal: _____________________ 

1. Bagaimana pendapat anda mengenai rasa dari sampel 1? 

a. Sangat enak b. Enak  c. Kurang enak 

2. Bagaimana pendapat anda mengenai rasa dari sampel 2? 

a. Sangat enak b. Enak  c. Kurang enak 

3. Bagaimana pendapat anda mengenai rasa dari sampel 3? 

a. Sangat enak b. Enak  c. Kurang enak 

4. Bagaimana pendapat anda mengenai aroma dari sampel 1? 

a. Sangat sedap b. Sedap c. Kurang sedap 

5. Bagaimana pendapat anda mengenai aroma dari sampel 2? 

a. Sangat sedap b. Sedap c. Kurang sedap 

6. Bagaimana pendapat anda mengenai aroma dari sampel 3? 

a. Sangat sedap b. Sedap c. Kurang sedap 

7. Bagaimana pendapat anda mengenai warna dan tekstur dari sampel 1? 

a. Sangat menarik b. Menarik c. Kurang menarik 

8. Bagaimana pendapat anda mengenai warnadan tekstur dari sampel 2? 

a. Sangat menarik b. Menarik c. Kurang menarik 

9. Bagaimana pendapat anda mengenai warna dan tekstur dari sampel 3? 

a. Sangat menarik b. Menarik c. Kurang menarik 

*beri lingkaran pada jawaban 

Bandung, ________________ 

 

 

 

 

 

(tanda tangan dan nama jelas) 


