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MOTTO 

 

 

 

 

“Stand up for what you believe in, even if it means standing alone” 

 

“If you live among wolves, you have to act like a wolf” 

 

“Life is a lone wolf, scratching out a living with teeth and claws, and a heart 

of stone” 

 

 

 

-LONEWOLF 
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PEMANFAATAN BIJI BUAH ALPUKAT SEBAGAI BAHAN DASAR 
PEMBUATAN BROWNIS 

 

 

Muhammad Gozali Ardan 

XII IPA I 

161710041 

 

ABSTRAK 

       Buah Alpukat adalah jenis buah yang sering dibeli oleh masyarakat, karena buah 
alpukat sering digunakan untuk keperluan dapur. Sebagian masyarakat hanya 
mengonsumsi buah alpukat untuk dibuat jus, karena banyak yang belum mengetahui 
bahwa buah alpukat memiliki biji yang bisa digunakan untuk pemanfaatan yang lain, 
contohnya sebagai brownis dari tepung biji alpukat. 
       Tujuan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi kandungan-kandungan yang 
terdapat pada biji alpukat dan mengetahui cara pembuatan brownis dengan bahan dasar 
biji alpukat. Analisis hasil pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan uji 
organoleptik dan diujikan kepada 10 orang responden. Dari hasil penelitian tersebut 
didapatkan pendapat-pendapat tentang rasa, warna, aroma, dan tekstur yang berbeda-
beda. 
       Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan uji organoleptik diketahui bahwa 
brownis ini memiliki rasa dan aroma yang enak, warna dan teksturnya yang menyerupai 
brownis. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa biji alpukat bisa digunakan sebagai 
bahan dasar atau campuran bahan dasar pembuatan brownis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

       Alpukat merupakan salah satu buah yang sudah tidak asing bagi 

semua orang di seluruh penjuru dunia yang diminati masyarakat 

karena rasanya yang nikmat, manis, memiliki daging tebal dan 

memiliki nilai gizi yang tinggi. Dari bentuknya yang unik serta 

warnanya yang sebagian besar hijau merupakan salah satu ciri khas 

dari buah itu sendiri sehingga alpukat dapat dengan mudah dikenali 

bagi siapapun yang melihatnya. 

       Alpukat memiliki banyak sekali manfaat. Alpukat dikenal sebagai 

buah yang memiliki banyak nutrisi dan vitamin, serta kaya akan 

antioksidan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Tidak hanya daging 

buahnya saja yang enak dimakan, tetapi bijinya pun memiliki banyak 

manfaat, terutama dalam bidang kesehatan. Kandungan dari biji 

alpukat dapat berkhasiat untuk menyembuhkan sakit gigi, sebagai 

obat sakit maag, serta dapat mengobati kencing manis (diabetes 

mellitus). Bahkan, beberapa peneliti sekarang sedang 

mengembangkan biji alpukat sebagai obat penyakit kanker. 

       Kebanyakan biji alpukat hanya dijadikan sebagai limbah yang 

dibuang dan masih kurang pemanfaatannya. Oleh karena itu, untuk 

memanfaatkan biji alpukat yang banyak terbuang itu, kita bisa 

mengolahnya menjadi bahan makanan. Salah satunya adalah 

brownis. Brownis memiliki rasa yang manis dan banyak diminati oleh 

masyarakat. Selain banyaknya kandungan biji alpukat yang 

bermanfaat bagi tubuh, olahan biji alpukat  menjadi brownis dapat 

menambah keuntungan bagi pengelolanya. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa biji alpukat dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

dasar dalam pembuatan brownis. 
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B. Rumusan Masalah 

 

       Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah biji alpukat bisa dijadikan sebagai bahan dasar brownis? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Tujuan Umum 

       Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bahwa limbah buah 

alpukat (biji alpukat) dapat diolah menjadi bahan dasar brownis. 

2. Tujuan Khusus 

       Mengetahui bagaimana cara memanfaatkan limbah dari 

buah alpukat (biji alpukat) sebagai bahan dasar brownis. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat 

limbah dari buah alpukat (biji alpukat) sebagai bahan dasar 

pembuatan brownis. 

2. Memberikan informasi alternative kepada para pembaca bahwa 

limbah dari buah alpukat (biji alpukat) dapat dimanfaatkan untuk 

membuat brownis karena biji alpukat memiliki lebih banyak 

kandungan-kandungan yang bermanfaat bagi tubuh kita. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Pustaka 

 

1. Karakteristik Alpukat 

 

       Buah alpukat (Persea Americana) adalah buah berwarna 

hijau berbentuk elips, memiliki daging tebal dengan tekstur 

empuk dan rasanya manis. Buah ini mudah kita jumpai karena 

cara penanamannya yang mudah. Buah ini berasal dari suku 

Aztek yang berada di wilayah Amerika Tengan dan Meksiko. 

Orang-orang suku Aztek menyebut buah ini dengan sebutan 

ahuacati (dibaca awakati). 

  

2. Tinjauan Biji Alpukat 

 

       Biji alpukat tergolong besar, terdiri dari dua keping 

(cotyledon), dandilapisi oleh kulit biji yang tipis melekat. Biji 

tersusun oleh jaringan parenkim yang mengandung sel-sel 

minyak dan butir tepung sebagai bahan cadangan makanan 

(Kalie, 1997). Biji alpukat merupakan tempat penyimpanan 

cadanganmakanan bagi tumbuh-tumbuhan, selain buah, batang 

dan akar. Pati merupakan penyusun utama cadangan makanan 

tumbuh tumbuhan. (Lubis, 2008 dalam 

https://www.scribd.com/document/360104368/BAB-2). 

       Biji alpukat memiliki kandungan serat kasar yang cukup 

tinggi. Serat merupakan bagian dari tanaman yang tidak dapat 

dicerna oleh enzim didalam saluran pencernaan manusia. Oleh 

karena itu, serat mempunyai manfaat membantu melancarkan 

dalam proses pencernaan bagi tubuh. 

https://www.scribd.com/document/360104368/BAB-2
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3. Kandungan Biji Alpukat 

Kandungan di dalam biji alpukat diantaranya adalah : 

 

1) Antioksidan 

       Antioksidan adalah zat yang bermanfaat bagi tubuh 

yang berfungsi untuk melawan radikal bebas yang berarti 

dapat membantu sistem kekebalan tubuh dalam melawan 

penyakit. Bahkan, antioksidan dapat mencegah  kerutan 

berkembang disekitar kulit. 

2) Serat 

       Biji alpukat memiliki kandungan serat kasar yang cukup 

tinggi. Serat merupakan bagian dari tanaman yang tidak 

dapat dicerna oleh enzim di dalam saluran pencernaan 

manusia. Serat kasar adalah bagian dari pangan yang tidak 

dapat dihidrolisis oleh bahan-bahan kimia 

(ebookpangan.com. 2006). Oleh karena itu, serat 

mempunyai manfaat membantu melancarkan dalam proses 

pencernaan bagi tubuh. 

3) Lemak  

       Di dalam biji alpukat terdapat lemak tak jenuh tunggal, 

yang ketika kita mengonsumsi buah alpukat akan merasa 

kenyang nantinya. Namun, hal ini tidak akan meningkatkan 

kolesterol jahat di dalam tubuh kita. Bahkan, mengonsumsi 

secara rutin dapat menrunkan kolesterol jahat dalam tubuh 

kita. 

4) Protein 

       Protein berfungsi untuk membantu mengatur 

metabolisme pada tubuh. Protein digunakan untuk 

menyeimbangkan cairan didalam tubuh dengan asam basa 

sehingga akan menciptakan keseimbangan Ph cairan pada 

tubuh kita. 
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B. Hipotesis Penelitian 

 

       Berdasarkan kajian pustaka, hipotesis penelitian ini adalah biji 

alpukat dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan 

brownis. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 

       Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimental, yaitu 

cara penelitian yang menguji langsung objek dan hasil penelitiannya. 

 

B. Definisi Operasional 

 

Variabel penelitian ini adalah 

1. Variabel Terikat : Biji Alpukat 

2. Variabel  Bebas : Brownis 

 

C. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian (semua 

elemen yang ada dalam penelitian). Populasi penelitian ini adalah 

biji alpukat di daerah Tambun. 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan mewakiili 

keseluruhan populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 10 responden guru dan teman SMA Al-

Muslim. 
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D. Instrumen Penelitian 

 

1. Alat.  

a. Panci 

b. Pisau 

c. Kompor 

d. Nampan 

e. Blender 

f. Dandang 

g. Cetakan / loyang 

 

2. Bahan. 

a. Biji Alpukat 

b. Air 

c. Coklat bubuk (milo) 

d. Mentega 

e. Telur 

f. Gula 

g. Terigu 

h. Baking powder 

i. Susu kental manis coklat 

 

E. Cara Penelitian 

 

I. Tahap Pertama (pembuatan tepung) 

1. Lima buah biji alpukat dicuci bersih terlebih dahulu, kemudian 

dikupas dan diiris kecil-kecil. 

2. Untuk menghilangkan rasa pahit pada biji alpukat, irisan biji 

tersebut direbus selama 10-15 menit. 

3. Biji yang sudah selesai direbus, kemudian dijemur dibawah 

terik sinar matahari selama 5-6 hari. 
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4. Biji yang sudah dijemur kemudian dihaluskan menggunakan 

blender hingga halus dan menjadi bubuk / tepung. 

5. Tepung yang sudah halus disaring agar yang masih kasar 

tidak ikut masuk kedalam adonan. 

6. Kemudian tepung biji alpukat dicampur dengan tepung terigu 

dengan perbandingan 2:2. 

 

II. Tahap Kedua (pembuatan brownis) 

1. Satu buah Telur dicampur dengan 4 sdm gula kemudian 

diaduk hingga merata. 

2. Kemudian adonan ditambahkan ½ sdt baking powder, 2 sdm 

terigu, 2 sdm tepung biji alpukat dan 4 sdm bubuk coklat. 

Kemudian aduk lagi.  

3. Kemudian adonan ditambahkan 1 sachet susu kental manis 

dan 4 sdm mentega yang dicairkan. Kemudian aduk hingga 

mengental. 

4. Kemudian adonan dimasukan ke dalam Loyang yang sudah 

dioleskan mentega. 

5. Kemudian adonan dimasukan ke dalam dandang yang berisi 

air mendidih untuk segera dikukus. 

6. Proses pengukusan ditunggu selama +/- 30 menit. 

7. Ketika matang, hasil adonan diangkat secara perlahan dan 

didinginkan. 

8. Setelah brownis mulai dingin, brownis dimasukan ke dalam 

kulkas. 

9. Untuk selera, brownis dapat ditambahkan variasi sesuai 

selera anda. 

10. Brownis siap disajikan 
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F. Tempat dan Waktu 

 

       Penelitian dan percobaan dilakukan pada 9 september 2018 

bertempat di Puri Cendana, Tambun, Bekasi. 

 

 

G. Analisis Hasil 

 

       Menguji hasil pembuatan biji alpukat sebagai bahan dasar 

pembuatan brownis. Dengan uji organoleptic pada 10 orang 

responden, dan kriteria yang diamati meliputi : rasa, tekstur, aroma. 

Jika hasil penelitian ini mencapai sebuah kriteria 75% responden 

menyukai berarti biji alpukat layak dijadikan bahan dasar pembuatan 

brownis. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian 

 

Tabel 4.1 hasil uji organoleptic pertama pada penelitian biji alpukat 

sebagai bahan dasar brownis. 

Responden 
RASA WARNA AROMA TEKSTUR 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1  V     V    V   V   

2   V    V    V    V  

3   V     V    V   V  

4  V     V    V    V  

5  V      V    V    V 

6   V    V    V    V  

7  V     V    V    V  

8  V     V    V    V  

9   V    V    V    V  

10    V    V    V    V 

Persentase 

(%) 
0 50 40 10 0 0 70 30 0 0 70 30 0 10 70 20 
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Tabel 4.2 hasil uji organoleptic kedua pada penelitian biji alpukat sebagai 

bahan dasar brownis. 

 

Tabel 4.3 hasil uji organoleptic kedua pada penelitian biji alpukat sebagai 

bahan dasar brownis.

Responden 
RASA WARNA AROMA TEKSTUR 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1  V     V     V    V 

2  V     V     V    V 

3   V    V     V    V 

4   V     V    V    V 

5   V    V     V    V 

6   V     V    V    V 

7    V    V    V    V 

8    V    V    V    V 

9    V    V    V    V 

10    V    V    V    V 

Persentase 

(%) 
0 20 40 40 0 0 40 60 0 0 0 100 0 0 0 100 

Responden 
RASA WARNA AROMA TEKSTUR 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1   V   V     V    V  

2     V   V     V    V 

3    V    V    V   V  

4    V    V    V  V   

5    V    V    V   V V 

6    V    V    V    V 

7    V    V    V    V 

8    V    V    V    V 

9   V    V    V     V 

10    V    V    V    V 

Persentase 

(%) 
0 0 20 80 0 10 20 70 0 0 20 80 0 10 30 70 
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Tabel 4.4 persentase kriteria responden 

 

*Keterangan : 1 = Tidak Suka 3 = Suka 

  2 = Kurang Suka 4 = Sangat Suka 

 

B. Pembahasan  

  

       Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel 4.1 maka dari varian 

rasa diperoleh kesimpulan bahwa setengah dari jumlah populasi 

kurang menyukai. Kemudian dari varian warna diperoleh 70% 

disukai. Kemudian dari varian aroma diperoleh 70% disukai. 

Kemudian dari varian tekstur diperoleh 70% disukai. 

       Adapun berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 4.2 maka 

dari varian rasa diperoleh 40% suka dan 40% sangat suka. 

Kemudian dari varian warna diperoleh 60% sangat suka. Kemudian 

dari varian aroma diperoleh 100% sangat suka. Kemudian dari varian 

tekstur 100% sangat suka. 

       Adapun berdasarkan data pada tabel 4.3 maka dari varian rasa 

diperoleh 80% sangat suka. Kemudian dari varian warna diperoleh 

70% sangat suka. Kemudian dari varian aroma diperoleh 70% 

sangat suka. Kemudian dari varian tekstur diperoleh 60% sangat 

suka. 

 

Percobaan 
Rasa Warna Aroma Tekstur 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 0 50 40 10 0 0 70 30 0 0 70 30 0 10 70 20 

2 0 20 40 40 0 0 40 60 0 0 0 100 0 0 0 100 

3 0 0 20 80 0 10 20 70 0 0 20 80 0 10 30 60 

Rata - Rata 0 23 33 44 0 3 43 54 0 0 30 70 0 6 33 61 
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       Berdasarkan dari pembahasan tiga tabel diatas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dari varian rasa diperoleh 23% yang kurang suka, 

33% suka, dan 44% sangat suka. Kemudian dari varian warna 

diperoleh 3% kurang suka, 43% suka, dan 54% sangat suka. 

Kemudian dari varian aroma diperoleh 30% suka, 70% sangat suka. 

Kemudian dari varian tekstur 6% kurang suka, 33% suka, 61% 

sangat suka. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

       Biji alpukat dapat dijadikan sebagai bahan dasar atau campuran 

bahan dasar brownis, yang memiliki khasiat yang baik bagi 

konsumennya. Hal ini terlihat dari 84% responden menyukai semua 

kriteria. 

       Dengan demikian brownis dari biji alpukat dapat dimanfaatkan 

sebagai lahan pengolahan limbah dari buah alpukat, dan dapat 

dimanfaatkan sebagai makanan ringan yang sehat bagi masyarakat. 

  

B. Saran  

1. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai pemanfaatan biji 

alpukat dalam pembuatan makanan yang lainnya yang lebih 

menarik. 

2. Masyarakat dapat menggunakan biji alpukat sebagai bahan dasar 

makanan yang mengandung beberapa vitamin. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran : Bahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siapkan bahan untuk membuat brownis 
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Lampiran 2 : Proses  

 

 

 

 

 

 

 

Telur dicampurkan dengan gula        Kemudian dicampurkan dengan baking 

             soda powder, tepung, dan bubuk coklat 

 

 

 

 

 

 

Adonan ditambahkan coklat cair         Ditambahkan mentega cair 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah itu diaduk hingga halus            Masukan adonan kedalam wadah 

               yang dioleskan mentega 
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Setelah dimasukan kedalam oven, brownis siap disajikan 
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