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Gambar 1.1 Grafik Data Produksi Alpukat di Indonesia 

Sumber: Badan Pusat Statisitk (2019) 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Buah alpukat merupakan buah yang banyak dihasilkan dan digemari di 

Indonesia. Menurut data yang diperoleh Badan Pusat Statistik seperti pada Gambar 

1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 Indonesia memproduksi buah alpukat 

sebanyak 275.952 ton dan pada tahun 2018 Indonesia memproduksi buah alpukat 

sebanyak 410.094 ton. Gambar 1.1 menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan 

dalam produksi buah alpukat sebanyak 134.141 ton dari tahun 2011 sampai dengan 

tahun 2018 di Indonesia. Sedangkan dalam wilayah Jawa Timur, produksi alpukat 

meningkat sebanyak 62.010 ton dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 seperti 

yang tertera pada Gambar 1.2. 
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Gambar 1.2 Grafik Data Produksi Alpukat di Jawa Timur 

Sumber: Badan Pusat Statisitk (2019) 

Buah alpukat memiliki tiga tipe, yaitu tipe Meksiko, tipe Guatemala, dan 

tipe Indian Barat. Kelompok tipe Meksiko dan tipe Indian Barat termasuk dalam 

spesies Persea Americana sedangkan tipe Guatemala termasuk dalam spesies 

Persea Mubigena (Sunarjono, 2006:131). Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan buah alpukat secara acak dari spesies Persea Americana untuk 

mengetahui pemanfaatan biji alpukat dan pengaruhnya terdahap kandungan produk 

secara umum.  

Buah alpukat sangat diminati oleh banyak kalangan karena daging alpukat 

memiliki rasa yang khas dan tekstur yang lembut. Banyak olahan makanan yang 

menggunakan daging buah alpukat seperti macam-macam jenis es campur dan 

selain itu, daging alpukat juga sangat digemari ketika diolah menjadi jus. Tetapi 

pada pemakaiannya, biji alpukat banyak yang tidak dimanfaatkan sehingga dibuang 

dan menjadi limbah yang bisa menimbulkan pencemaran lingkungan. Padahal biji 
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alpukat memiliki banyak kandungan yang kaya akan manfaat seperti antioksidan 

dan serat kasar yang diperlukan oleh tubuh. 

Biji alpukat yang dibuang dan dianggap limbah dapat diaplikasikan menjadi 

banyak hal. Contohnya, penelitian oleh Ozolua dkk (2009) dalam Suhendra dkk 

(2016:2), orang-orang di Nigeria menggunakan biji alpukat sebagai obat untuk 

mengobati orang yang bertekanan darah tinggi. Menurut Malanggi dkk (2012:5-6) 

Biji alpukat memiliki efek hipoglemik dan dapat digunakan untuk pengobatan 

secara tradisional dengan cara dikeringkan kemudian dihaluskan, dan air 

seduhannya dapat diminum. Zuhrotun (2007) dalam Malanggi dkk (2012:6) 

melakukan skrining fitokimia terhadap simplisia dan ekstrak etanol biji alpukat 

yang menunjukkan bahwa biji alpukat mengandung tanin yang merupakan senyawa 

aktif metabolit sekunder dan memiliki khasiat antioksidan, sehingga limbah biji 

alpukat dapat dimanfaatkan sebagai penambah zat antioksidan dalam makanan. 

Setelah diteliti oleh Winarti dan Purnomo (2006:6), biji alpukat ternyata 

mengandung karbohidrat dan kadar pati yang cukup tinggi, yakni sekitar 23%. Hal 

ini membuat biji alpukat memungkinkan untuk diolah menjadi pati sehingga selain 

bermanfaat mengurangi pencemaran lingkungan, juga dapat menciptakan peluang 

usaha baru.  

 
Gambar 1.3 Gambar Biji Alpukat 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Jahe (Zingiber Officinale) merupakan tanaman rimpang yang sering 

digunakan sebagai rempah-rempah, aromatik, dan juga obat-obatan. Setyaningrum 

dan Saparinto (2013:11) menyatakan bahwa jahe secara umum dibagi menjadi tiga 

klon atau jenis yaitu jahe putih besar atau jahe gajah, jahe putih kecil, dan jahe 

merah. Produksi jahe di Indonesia, seperti yang tertera pada Gambar 1.4, meningkat 

dari tahun 2011 dengan jumlah produksi sebesar 94.743.139 kilogram sampai 

dengan 2018 dengan jumlah produksi sebesar 207.411.867 kilogram walapun 

sempat terjadinya penurunan pada tahun 2016 ke 2017. Tercatat dalam Statistika 

Tanaman Biofarmaka (2017) oleh Badan Pusat Statistik, pada tahun 2017 produksi 

tertinggi jahe ada di Jawa Timur dengan jumlah produksi sebanyak 65.082.863 

kilogram. Jahe merupakan tanaman biofarmaka yang paling banyak diekspor pada 

tahun 2017 dengan volume ekspor sebesar 23.551,9 ton.  

 
Gambar 1.4 Grafik Data Produksi Jahe di Indonesia 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) 
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Menurut Pratama dkk (2012:734), Jahe mengandung minyak atsiri yang 

dapat menambah nafsu makan, memperkuat lambung, dan jahe juga dapat 

mengubah lemak menjadi energi serta memperbaiki pencernaan. Rukmana (2004) 

dalam Pramitasari (2010:xv) menyatakan bahwa jahe dipercaya secara tradisional 

dapat menghilangkan masuk angin, mengurangi atau mencegah influenza, rematik 

dan batuk serta mengurangi rasa sakit (analgesik) dan bengkak (antiinflamasi). Hal 

ini membuat peneliti tertarik untuk menggunakan jahe dalam kreasi produk dan 

akan menggunakan jenis jahe putih kecil yang akan diolah menjadi bubuk. 

Snack bar adalah makanan ringan, dalam kategori makanan fungsional, 

yang terbuat dari sereal seperti oats, kacang-kacangan, dan buah-buahan kering 

(Pradipta, 2011:1). Hakim (2015:3) menyatakan bahwa snack bar memiliki bentuk 

batang dan biasanya dijadikan sebagai makanan selingan. Bentuk yang mudah 

untuk dikonsumsi di sela-sela aktivitas dan praktis dalam penyimpanan membuat 

snack bar banyak digemari. Menurut Ummi (2011) dalam Pricilya dkk (2015:137) 

snack bar yang terdapat di pasaran merupakan jenis snack bar yang banyak 

mengandung energi, protein dan serat. Hakim (2013:3) menyatakan bahwa 

produksi snack bar sebagai makanan selingan untuk penderita penyakit kronik 

sudah dikembangkan di luar negri, namun di Indonesia masih terbatas. Peneliti 

tertarik untuk melakukan kreasi produk snack bar karena masih terbatasnya 

pengembangan produk tersebut. 

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

spesifik mengenai pengembangkan produk snack bar, dengan pemanfaatan limbah 

biji alpukat dan penambahan jahe, sebagai pilihan camilan untuk orang Indonesia 
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Sumber: Data Diolah (2019) 

agar buah alpukat dapat diolah lebih optimal lagi. Produk snack bar ini akan diuji 

dengan cara uji organoleptik untuk mengukur daya penerimaan pasar. Adapun judul 

penelitian ini adalah “Uji Organoleptik Pemanfaatan Biji Alpukat (persea 

americana mill) dalam Pengembangan Produk Snack Bar.” 

Sebelum peneliti melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terdapat beberapa 

penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang dapat dijadikan sebagai 

referensi. Adapun pembahasannya sebagai berikut:  

Tabel 1.1  Penelitian Terdahulu 

No. Uraian Peneliti 1 Peneliti 2 Peneliti 3 

1. Judul Substitusi Biji 

Alpukat sebagai 

Tepung dalam 

Pembuatan Aneka 

Dessert 

(Brownies, 

Cookies, dan 

Pound Cake) 

untuk Penerimaan 

Pasar 

Kandungan Zat 

Gizi dan Tingkat 

Kesukaan Snack 

bar Ubi Jalar 

Kedelai Hitam 

sebagai Alternatif 

Makanan Selingan 

Penderita Diabetes 

Melitus Tipe 2 

Uji Organoleptik 

Pemanfaatan Biji 

Alpukat (PERSEA 

AMERICANA MILL) 

dan Penambahan Jahe 

pada Pengembangan 

Produk Snack Bar 

2. Peneliti Halim, Sasha 

Yusnia 

Avianty, Selma Prasetio, Dave 

Federico 

3. Tahun 2019 2013 2019 

4. Jenis 

Penelitian 

Uji Organoleptik, 

Uji Laboratorium, 

dan Eksperimen 

Uji Tingkat 

Kesukaan, Uji 

Kandungan Giji 

dan Eksperimen 

Uji Organoleptik, Uji 

Laboratorium, dan 

Eksperimen 

5. Persamaan Penggunaan 

limbah biji alpukat 

sebagai bahan 

yang diteliti dan 

uji organoleptik 

untuk menilai 

sensori produk. 

Peneliti membuat 

Food Production 

berupa snack bar. 

Penggunaan limbah 

biji alpukat sebagai 

bahan yang diteliti dan 

uji organoleptik untuk 

menilai sensori 

produk. 
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No. Uraian Peneliti 1 Peneliti 2 Peneliti 3 

6. Perbedaan Peneliti 

menggunakan 

limbah biji 

alpukat sebagai 

substitusi tepung 

dalam aneka 

dessert. 

Produk snack bar 

terbuat dari ubi 

jalar dan kedelai 

hitam. 

Peneliti menggunakan 

limbah biji alpukat 

dalam pembuatan 

produk snack bar 

 

7. Hasil Brownies, 

Cookies, dan, 

pound cake. 

Snack bar ubi jalar 

kedelai hitam. 

Snack bar 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

1.2   Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pengolahan limbah biji buah alpukat menjadi bubuk 

limbah biji alpukat? 

2. Bagaimana proses pembuatan snack bar? 

3. Bagaimana rasa, aroma, warna, tekstur, dan minat dari panelis (uji 

organoleptik) pada snack bar dengan penambahan bubuk limbah biji 

alpukat dan jahe? 

4. Bagaimana kandungan gizi tanin dalam produk snack bar dengan 

penambahan bubuk limbah biji alpukat? 

5. Bagaimana kelayakan bisnis pada snack bar dengan penambahan bubuk 

limbah biji alpukat dan jahe? 
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1.3. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui proses pengolahan limbah biji buah alpukat menjadi 

bubuk limbah biji alpukat. 

2. Untuk mengetahui proses pembuatan snack bar. 

3. Untuk mengetahui rasa, aroma, warna, tekstur, dan minat dari panelis 

(uji organoleptik) pada snack bar dengan penambahan bubuk limbah 

biji alpukat dan jahe? 

4. Untuk mengetahui perbandingan kandungan gizi tanin antara produk 

snack bar dengan penambahan bubuk limbah biji alpukat antara 

penambahan 0% dan 5%. 

5. Untuk mengetahui kelayakan bisnis pada snack bar dengan 

penambahan bubuk limbah biji alpukat dan jahe? 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Snack bar makanan ringan yang praktis dengan penambahan bubuk limbah 

biji alpukat dan dengan tambahan jahe yang memberikan rasa enak dan 

unik. 

2.  Adapun spesifikasi berdasarkan organoleptiknya adalah sebagai berikut: 
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a. Warna 

Snack bar dengan penambahan bubuk limbah biji alpukat dan jahe 

memiliki warna dominan putih dan corak kecokelatan dari bubuk 

limbah biji alpukat. 

b. Rasa 

Snack bar dengan penambahan bubuk limbah biji alpukat dan jahe 

memiliki rasa sedikit pedas yang unik dari jahe dan rasa sedikit pahit 

dari bubuk limbah biji alpukat. 

c. Aroma 

Snack bar dengan penambahan bubuk limbah biji alpukat dan jahe 

memiliki aroma khas dari jahe dan tidak menghasilkan aroma apapun 

dari bubuk limbah biji alpukat di dalamnya. 

d. Tekstur 

Snack bar dengan penambahan bubuk limbah biji alpukat dan jahe 

memiliki tekstur yang kokoh secara keseluruhan tetapi lunak saat 

dikonsumsi. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

1. Pentingnya pengembangan yang dilakukan dalam penelitian kreasi produk 

adalah untuk pemanfaatan secara optimal limbah biji alpukat dari buah 

alpukat yang banyak dihasilkan di Indonesia. 
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 2. Pentingnya pengembangan yang dilakukan dalam pengembangan produk 

snack bar dengan penambahan bubuk limbah biji alpukat dan jahe adalah 

mengetahui kelayakan bisnis dan tingkat penerimaan produk ini terhadap 

pasar. 

 

1.6   Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Penelitian kreasi produk mengenai penambahan bubuk limbah biji alpukat 

dan jahe pada produk snack bar memiliki beberapa asumsi dan keterbatasan. 

Asumsi-asumsi tersebut antara lain: 

1. Pemanfaatan limbah biji alpukat menjadi bubuk limbah biji alpukat dalam 

penambahan terhadap produk snack bar diasumsikan dapat 

mengoptimalkan limbah dari buah alpukat. 

2. Jahe memiliki rasa pedas yang cukup kuat dan sangat jarang digunakan 

dalam produk snack bar sehingga diasumsikan jahe dapat memberikan rasa 

yang unik dalam produk ini. 

Dalam pengembangan produk snack bar dengan penambahan bubuk limbah 

biji alpukat dan jahe terdapat beberapa keterbatasan. Menurut Septiaji dkk 

(2017:135) biji alpukat dapat menimbulkan rasa pahit sehingga rasa pahit ini bisa 

saja tidak dapat diterima dan tidak disukai oleh beberapa orang. Selain itu, jahe 

yang memiliki rasa pedas yang cukup kuat sehingga bisa jadi tidak semua orang 

dapat menerima. 
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1.7 Definisi Istilah 

1. Snack bar, menurut Pradipta (2011:1), merupakan camilan sehat yang 

mengandung gizi lengkap yaitu protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. 

2. Biji alpukat merupakan biji buah alpukat yang tergolong besar, terdiri dari 

dua keping, dan dilapisi oleh kulit biji yang tipis (Halimah dkk, 2014:33). 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan berdasarkan yang sudah ditentukan 

oleh Universitas Ciputra, Program Studi Pariwisata-Bisnis Kuliner ini dibagi 

menjadi lima bab dengan tema penambahan bubuk limbah biji alpukat dan jahe 

dalam pengembangan produk snack bar, sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, akan membahas latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan pengembangan, spesifikasi produk yang diharapkan, pentingnya 

pengembangan, asumsi dan keterbatasan pengembangan, definisi istilah serta 

sistematika penulisan untuk penelitian pengembangan produk ini. Bab II Kajian 

Pustaka, akan membahas mengenai tinjauan, manfaat, dan kandungan gizi dari 

bahan-bahan yang digunakan pada penelitian pengembangan produk snack bar 

dengan penambahan biji alpukat dan jahe. Bab III Metode Pengembangan, akan 

membahas mengenai pengembangan dari penelitian kreasi produk snack bar. Di 

antaranya adalah model pengembangan, prosedur pengembangan, bahan dan 

peralatan yang digunakan dalam proses penelitian kreasi produk dan uji coba 

produk. 
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Bab IV Hasil Pengembangan, akan menyajikan data tentang hasil dari 

penelitian yang dilakukan dengan penambahan biji alpukat dan jahe dalam produk 

snack bar, analisis data dari uji organoleptik yang telah dilakukan ditinjau dari segi 

tampilan warna, aroma, rasa dan tekstur, analisis hasil eksperimen, serta 

penerimaan pasar terhadap kreasi produk. Bab V Penutup, akan membahas 

mengenai kesimpulan dari kreasi produk penambahan biji alpukat dan jahe dalam 

pengembangan produk snack bar dan saran untuk keperluan penelitian lebih lanjut. 


