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1. Pendahuluan

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk menuntut dipenuhinya kebutuhan
pokok rakyat, terutama pangan. Untuk memenuhi kebutuhan ini berbagai terobosan
telah dilakukan untuk mendapatkan alternatif makanan baru. Namun diserfisikasi
pangan belum sepenuhnya menjawab atau mengimbangi pertumbuhan penduduk. Hal
ini sesuai dengan pendapat Thomas Robert Malthus dalam bukunya “An essay to the
Principles of Populations”, yang mengatakan bahwa pertambahan penduduk seperti
deret ukur, sedangkan pertambahan pangan bagaikan deret hitung.

Indonesia dikenal sebagai negara yang subur, kaya akan hasil alam. Namun
semuanya belum dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu diperlukan
terobosan untuk mengolah hasil sumber alam. Pengolahan tumbuh-tumbuhan/buah-
buahan merupakan salah satu cara yang dapat dimanfaatkan, dan yang dapat diolah
sebagai sumber makan baru adalah biji rambutan. Titik pijak karya ilmiah ini
didasarkan pada pertanyaan : 1) Apakah biji rambutan mengandung racun sianida
(HCN)? 2) Apakah biji rambutan mengandung karbohidrat, protein, dan lemak? 3)
Apakah biji rambutan dapat dimanfaatkan sebagai alternatif bahan makanan baru?

2. Buah rambutan (Neplhelium lappaceum)

Dari mana asal-usul rambutan sangat sulit untuk dilacak, sebab tumbuhan yang
meliar kembali telah mengaburkan asal-usul penyebarannya. Penyebarannya mulai
dari Cina bagian selatan (Yunnan dan Hainan) melalui Thailand, Malaysia, Indonesia
sampai ke Filipina. Rambutan dibudidayakan hampir di seluruh daerah tropik basah
Asia dan dalam jumlah yang kecil dijumpai di daerah tropik basah Amerika, Afrika,
dan Australia. Buahnya sangat populer. Dagingnya banyak mengandung sari buah,
dapat dibuat makanan kaleng atau dioleh menjadi selei, namun sebagian cita rasanya
akan hilang. Bagi kesehatan bermanfaat untuk mengencangkan otot, obat sakit perut
dan obat cacingan; akarnya diseduh untuk obat demam; kulit batangnya untuk
mengobati penyakit di lidah; daunnya untuk tapal sebagai obat pusing kepala.
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Sedangkan kulit buah rambutan mengandung saponin beracun, namun di Jawa kulit
tersebut dikeringkan dan dijadikan obat. Hama yang umum menyerang rambutan
adalah suatu ngengat yang dikenal sebagai penggerek buah coklat (Acrocercops
cramerella). Buah rambutan tidak tergolong ke dalam buah klimakterik, karenanya
harus dipanen (2 kali seminggu) setelah matang selama 2 - 8 minggu.

3. Pengolahan biji rambutan

Jenis biji rambutan yang diolah adalah Nephelium lappaceum yang masih mentah.
Alat yang digunakan labu erlenmeyer, tripod, pembakar bunsen, termometer, kertas
minyak, buret, beaker glass, corong, gelas ukur, penumbuk, dan kertas saring.
Sedangkan bahan yang digunakan biji rambutan yang ditumbuk halus, HCl, NaOH,
aquades, asam tartrat, asam pikrat jenuh, natrium karbonat, reagen lugol, reagen
benedict, larutan blanko, larutan kalium oksalat jenuh, phenolphtha-lein (indikator),
susu, rosanilin klorida (indikator), larutan formaldehid, dan larutan de bauman.
(campuran fehling A, fehling B dan K4Fe(CN) 6.

4. Cara Kerja
4.1.Hidrolis biji rambutan

a. Timbang 25 gram biji rambutan yang telah ditumbuk halus, dipindakan ke dalam
Erlenmeyer 500 ml dan ditambah 250 ml HCl 0,45 N, yang dibuat dari HCl pekat
yang belum diketahui normalitasnya, maka dibuat dengan rumus :

a = N.V.M / 10 n.L.K

a = banyaknya HCl pekat yang harus diambil, N = normalitas yang dikehendaki,
V = volume pengenceran yang dikehendaki, M = berat molekul HCl,
n = valensi asam (HCl),
L = kerapatan, K = kadar.

b. Dipanaskan sampai 100oC dan diatur suhunya dengan menggunakan termometer.
c. Dipanaskan sesuai dengan variabel waktu yang digunakan.
d. Dinetralkan dengan larutan NaOH.
e. Disaring untuk menghilangkan kotorannya dan filtratnya digunakan untuk uji
kualitatif dan uji kuantitatif.

4.2. Uji HCN

Potongan-potongan kertas penyaring direndam dalam reagen sebagai berikut :
sodium carbonat 5 gram, asam pikrat 0,5 gram, air suling 100 ml. Potongan-potongan
kertas ini dibiarkan menjadi kering dan dapat disimpan beberapa minggu. Bahan
makanan yang akan diperiksa dihaluskan dengan menumbuknya menjadi sejenis
bubur dan dapat ditambah air bila perlu, lalu darinya ditempatkan di dalam tabung
percobaan sampai menempati kira-kira 2 inci dari ujung bawahnya. Sepotong kertas
asam pikrat yang berwarna kuning diletakkan di sebuah tutup gabus dan dimasukkan
ke dalam tabung percobaan di atas bubur makanan itu. Potongan kertas saring itu
harus basah sedikit. Jika terdapat gas HCN yang dilepaskan dari glukosida yang
terdapat dalam makanan itu, dengan perlahan-lahan akan mengubah warna kuning
dari kertas percobaan menjadi coklat. Bila terdapat sejumlah besar gas HCN yang
dilepaskan maka warna coklat itu akan timbul di dalam bebrapa menit, namun bila
hanya terdapat jumlah kecil HCN, warna coklat itu mungkin tidak akan timbul dalam
beberapa waktu (jam).
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4.3. Uji kualitatif terhadap (karbohidrat, protein, dan lemak)

a. Uji amilum (Polisakarida) - Biji yang telah dibersihkan dan ditumbuk halus ditetesi
reagen lugol atau yodium. Jika positif, warna reagen berubah menjadi biru tua atau
ungu. Ternyata perubahan itu terjadi, ini berarti biji rambutan mengandung amilum.
b. Uji Gula (C12H22O11) - Biji rambutan yang telah dibersihkan dihidrolisis
sebanyak 1 ml ditambah 1 ml larutan NaOH 10%, dipanasi dan apabila menjadi
warna kuning sampai coklat, berarti menunjukkan adanya gula. Hasilnya, biji
rambutan mengandung gula.
c. Uji Glukosa - Biji rambutan ditumbuk kemudian ditambah 3 ml reagen benedict,
lalu dipanaskan dan apabila positip akan terjadi endapan berwarna merah bata.

4.4. Uji Protein

a. Biji rambutan yang ditumbuk ditambah 1-2 ml NaOH 10% dan 2-4 larutan CuSO4
(reagen biuret). Larutan dikocok sebentar dan jika positip warna larutan berubah
menjadi ungu. Ternyata itu terjadi, berarti biji rambutan mengandung protein.
b. Uji Lemak - Biji rambutan dipotong dan digosokkan pada kertas minyak dan
apabila positip maka kertas minyak akan tembus cahaya. Ternyata itu terjadi, berarti
dalam biji rambutan terdapat lemak.

4.5. Uji Kuantitatif Terhadap Glukosa dan Protein

a. Uji kuantitaif terhadap glukosa dengan metode Causa de Bauman.
Larutan de Bauman (db) yaitu campuran antara larutah fehling A : fehling B : K4Fe
(CN)6 5% = 2 : 2 : 1 sebanyak 25 ml dimasukkan ke dalam erlenmeyer. Dipanaskan
sampai mendidih, kemudian dititrasi dengan larutan (biji rambutan yang telah
dihidrolisis) yang diselidiki, sampai terjadi warna biru - hijau - merah bata/kuning.
Untuk mengetahui kadarnya dipakai larutan blanko, yaitu 25 ml db dititrasi dengan
larutan glukosa standar 1%, caranya sama dengan larutan yang diselidiki.

b. Uji Kuantitatif terhadap protein dengan cara titrasi formol.
Biji rambutan yang ditumbuk halus dilarutkan ke dalam air.
Pindahkan 10 ml larutan rambutan ke dalam erlenmeyer 125 ml dan tambakan

20 ml
aquades dan 0,4 ml larutan K-oksalat jenuh (K-oksalat : air = 1 : 3, perhatikan K-
oksalat beracun) dan phenolphthelin 1%. Diamkan selama 2 menit.

Titrasilah larutan contoh dengan 0,1 N NaOH sampai menjadi warna standar
atau warna merah jambu. Warna standar : 10 ml susu + 10 ml aquades + 0,4 ml K-
oksalat jenuh + 1 tetes 0,01% indikator rosanilin chlorida. Setelah warna tercapai,
tambahkan 2 ml larutan formaldehid 40% dan titrasilah kembali dengan larutan
NaOH sampai warna seperti warna standar tercapai lagi. Cacatlah titrasi ke-2 ini.

Dibuat titrasi blanko yang terdiri atas 20 ml aquades + 0,4 ml K-oksalat jenuh
+ 1 ml
indikator phenolphthelein + 2 ml larutan formaldehid. Titrasilah dengan larutan
NaOH.

Titrasi terkoreksi yaitu ke - 2 dikurangi titrasi blanko merupakan titrasi formol.
Untuk
mengetahui persentase protein harus dibuat percobaan serupa dengan menggunakan
larutan yang telah diketahui kadar proteinnya (misalnya dengan Kjeldahl).

Untuk susu dapat digunakan faktor 1,83 :
... % protein susu = 1,83 x ml titrasi formol
... % kasein = 1,63 x ml titrasi formol
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... % N = titrasi formol/(gr bahan x10) x N NaOH x 14,008

Dari uji coba terhadap biji rambutan yang ternyata tidak beracun, mengandung
karbohidrat, lemak dan protein, maka biji tersebut dapat dibuat makanan berupa
emping. Prosesnya sebagai berikut :
1. Pilih biji rambutan yang segar kemudian dikeringkan.
2. Keluarkan biji rambutan tersebut dari kulitnya.
3. Biji rambutan digoreng tanpa minyak agar suhunya menjadi panas, kemudian
digepengkan.
4. Setelah gepeng dijemur lagi sampai kering.
5. Sebelum digoreng rendam dulu dengan air garam dan bawah putih.
6. Digoreng dan siap dimakan.
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