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INTISARI  
 

Makanan ringan yang merupakan makanan jajanan yang paling disukai anak-anak pada 
saat ini telah menjadi sumber makanan berbahaya bagi kesehatan. Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) menemukan sebanyak 35 persen jajanan anak sekolah 
di Indonesia tidak sehat dikonsumsi. Pembuatan yang tidak higienis serta pedagang yang tidak 
dalam kondisi sehat ketika membuat jajanan tersebut merupakan salah satu penyebabnya. Selain 
dua kondisi di atas, juga menemukan pemakaian bahan-bahan berbahaya di dalam makanan 
tersebut, seperti pengawet dan zat pewarna tekstil. Kedua bahan ini sangat tidak layak 
dikonsumsi karena berbahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Sukun merupakan 
salah satu jenis tanaman penghasil buah terpenting dari famili Moraceae di pulau-pulau di 
Polynesia, Melanesia dan Micronesia (Hamilton, 1987). Buah sukun mengandung gizi yang 
cukup tinggi. Dari satu buah sukun yang beratnya sekitar 1.500 gram, diperoleh daging buah 
yang dapat dimakan sekitar 1.350 gram dengan kandungan karbohidrat sekitar 365 gram. 
Diperkirakan sekali makan per orang diperlukan sekitar 150 gram beras (setara dengan 117 gram 
karbohidrat), sehingga  satu buah sukun dapat dikonsumsi sebagai pengganti beras untuk 3-4 
orang. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan mutu flakes dengan tekstur yang renyah dan 
memenuhi standar acuan (SNI Biskuit : SNI  01 – 2973 – 1992 dan makanan ringan akstrudat 
yang telah memiliki SNI 01 – 2886 – 2000). Metode yang dilakukan adalah terlebih dahulu 
mengolah bahan utama menjadi bahan setengah jadi (tepung). Data kadar air (%), kadar abu (%) 
dan karbohidrat yang diperoleh untuk ketiga tepung  adalah : tepung sukun (14,31; 1,05; 60,53), 
tepung ubi ungu (11,24; 1,17; 66,75) dan tepung jagung (12,12; 0,09; 73,75). Data pengamatan 
yang diperoleh mencakup ketiga pengujian terhadap formulasi campuran ketiga tepung diperoleh 
nilai kadar air (%) terendah pada campuran AB3 (sukun 60: jagung 40), kadar abu (%) terendah 
AA3 (sukun 60: ubi 40) dan karbohidrat tertinggi AC3 (sukun 60: jagung 20: ubi 20). Kondisi 
optimum diperoleh pada campuran AB3 (sukun 60: ubi 40) dengan kadar air (%), kadar abu (%) 
dan kadar karbohidrat masing-masing 2,04; 1,87 dan 52,16. 

Kata Kunci: buah sukun, flakes, sarapan, makanan ringan 

 

 

TEKNOLOGI PROSES PENGOLAHAN LIMBAH KULIT DURIAN SEBAGAI 
KERTAS BERAROMA TERAPI BERBASIS EKSTRAK KULIT BUAH-BUAHAN 
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INTISARI 

 

Buah durian mengandung vitamin B1 dan B2. Kulit durian mengandung minyak atsiri, 
flavonoid, saponin, unsur selulosa, lignin, serta 11 kandungan pati. Daunnya mengandung 
suponin, flavonoid dan polivenol serta akarnya mengandung tannin (web.2007) Kondisi terkini 
yang terjadi adalah adanya penebangan hutan secara besar-besaran yang terjadi untuk memenuhi 
kebutuhan bahan baku pembuatan kertas. Di sisi lain ada limbah yang terbuang yang dapat 
dijadikan sebagai pengganti bahan baku kertas tersebut. Limbah yang dimaksud adalah kulit 



 

durian. Kulit durian tersebut ternyata dapat dijadikan bahan baku kertas yang akan menghasilkan 
serat kertas yang halus. Kertas dari kulit durian yang sudah jadi akan berwarna sawo matang. 
Namun pada saat ini adanya kecenderungan masyarakat lebih menyukai warna-warna yang dapat 
meningkatkan rangsangan otak untuk lebih berkonsentrasi. Oleh karena itu, kertas dari kulit 
durian ini dapat diberi pewarana alami dari buah-buahan. Selain itu saat ini juga sebagian 
masyarakat banyak yang dihadapkan kepada rutinitas yang padat dan banyak serta tidak jarang 
membuat mereka jenuh. Oleh karena itu kertas dari kulit durian ini dapat dijadikan aroma terapi 
yang dapat diberi wangi-wangian alami dari buah-buahan yang dapat dijadikan alat untuk 
mengurangi kejenuhan masyarakat terhadap rutinitas sehari-harinya yang harus dihadapi. 
Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah kulit durian sebagai bahan baku pengganti 
kertas yang lebih ramah lingkungan yang tidak menggunakan bahan kimia. Selain itu, 
diharapkan dapat memberi inovasi baru dan meningkatkan nilai ekonomis limbah kulit buah-
buahan. Sasaran dari penelitian ini adalah meningkatkan nilai ekonomis limbah kulit buah-
buahan (durian, manggis, jeruk dan mangga). Terciptanya produk kertas ramah lingkungan 
beraroma terapi. Sehingga  hasil yang diharapkan dari penelitian ini  secara umum dapat 
mengurangi penebangan hutan secara-besaran untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kertas. 
Selain itu, dengan adanya pembuatan kertas dari limbah kulit durian ini juga diharapkan adanya 
industri pembuatan kertas yang bekelanjutan guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan 
penyaluran tenaga kerja masyarakat yang belum terpakai. Dari penelitian 5 (lima) contoh yang 
dilakukan (A,B,C,D,E, dan F) melalui metode uji gravimetric diperoleh masing-masing kadar 
abu (%) 7,68; 8,64;  7,55;  6,56;  8,45;  7,45  dan kadar air (%) masing-masing 2,85; 2,58; 2,62; 
2,11; 1,51 dan 6,13.   

Kata Kunci: durian, kertas, limbah, aroma terapi   
 
 

 
DIVERSIFIKASI OLAHAN KOPI ACEH DENGAN FORMULASI REMPAH 
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INTISARI 
 

 Kopi (Coffea Sp) merupakan salah satu tanaman hasil perkebunan yang dimanfaatkan 
sebagai salah satu minuman penyegar. Tanaman kopi memiliki berbagai jenis varietas seperti: 
Robusta, Arabica dan Liberica. Berbagai varietas ini telah ditanam di Indonesia dan paling tahan 
terhadap hama dan penyakit adalah varietas Robusta. Indonesia merupakan salah satu negara 
penghasil biji kopi terbesar di dunia setelah Costa Rica dan Brazil. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui sejauh mana penambahan bahan-bahan rempah lokal terhadap cita rasa mutu kopi 
herbal. Penelitian menggunakan penelitian murni yaitu dengan memvariasikan campuran 
rempah-rempah seperti jahe, cengkeh dan kulit kayu manis serta penambahan gula dengan 
variasi yang berbeda-beda. Perlakuan 1: kopi 1000 gram, jahe 1000 gram, kulit kayu manis 100 
gram, cengkeh 100 gram. Perlakuan 2: kopi 1000 gram, jahe 750 gram, kulit kayu manis  100 
gram, gula 1000 gram, cengkeh 100 gram. Perlakuan 3: kopi 1000 gram, jahe 500 gram, kulit 
kayu manis 100 gram, gula 1000 gram, cengkeh 100 gram. Perlakuan 4: kopi 1000 gram, jahe 
250 gram, kulit kayu manis 100 gram, gula 1000 gram, cengkeh 100 gram. Pengamatan yang 
dilakukan adalah terhadap kadar air dan kadar abu. Dari hasil penelitian yang telah dicobakan 
terhadap kopi instan herbal terhadap parameter kadar abu dan kadar air, dapat dinyatakan bahwa 
semua perlakuan yang diuji masih memenuhi persyaratan mutu kopi bubuk SNI  01-3542-2004 



 

dengan hasil kadar air pada kisaran 5,2 sampai 5,9% dan kadar abu berkisar 3,6 sampai 4,2%. 
Sedangkan persyaratan mutu kadar air maksimum 8% dan kadar abu 6%. Hasil uji organoleptik 
terhadap aroma dan rasa, panelis memilih pada perlakuan 1 dengan nilai skor 4,5 sedangkan 
untuk rasa pada perlakuan 4 dengan nila skor 4,3. 
 
Kata Kunci: kopi, herbal, kadar air, kadar abu, organoleptik    


