
KARYA TULIS ILMIAH

KUMAMI: KULIT MARKISA MENJADI MIE,

INOVASI KULINER DARI LIMBAH MENJADI BERKAH

Disusun Oleh :

ATSNI WAHYU LESTARI, S.Pd

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI JAWA TENGAH

SMA NEGERI 16 SEMARANG

TAHUN 2022



HALAMAN PENGESAHAN 

: Kumami: Kulit Markisa Menjadi Mie,Inovasi 

Kuliner Dari Limbah Menjadi Berkah 

Tempat Penelitian : SMA Negeri 16 Semarang 

Jangka Waktu Penelitian : 1 Bulan 

Penyusun 

Judul Karya Ilmiah 

a. Nama 

b. Nomor Telepon 

: Atsni Wahyu Lestari, S.Pd 

: 082227154499 

Junil 2022 
/..----,--+-:t-;"'. \ri 

16 Semarang 

3De .. 
Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd 
NIP. 19730627 199802 2 002 



KARYA TULIS ILMIAH
KUMAMI: KULIT MARKISA MENJADI MIE,

INOVASI KULINER DARI LIMBAH MENJADI BERKAH

PENYUSUN :
ATSNI WAHYU LESTARI, S.Pd

PEMBIMBING :
SRI WAHYUNI, S.Pd, M.Pd

Abstrak

Pengolahan markisa yang dibudidayakan SMA Negeri 16 Semarang masih
menyisakan limbah, yaitu sampah kulit markisa dan bijinya. Produk
makanan yang dihasilkan adalah sirup markisa dan puding markisa,
namun kedua olahan tersebut belum banyak menarik perhatian
konsumen. Setelah melakukan survei pasar, makanan yang digemari
adalah mie. Mie yang bahan dasarnya tepung diinovasikan dengan produk
KUMAMI, mie dari tepung kulit markisa. Dengan studi pustaka, didapatkan
informasi bahwa tepung kulit markisa memiliki berbagai keunggulan,
yaitu: tinggi antioksidan, makronutrien (karbohidrat, protein, dan lemak),
beta karoten, dan antidiabetes. Begitu pula dalam masyarakat yang
menganggap markisa adalah tumbuhan yang sulit untuk diolah,
dikonsumsi, dan diperjual belikan. Dengan adanya penemuan KUMAMI
dapat menyerap potensi lokal yaitu buah markisa sebagai bahan baku
pembuatan mie, sehingga memberikan ide bisnis kepada masyarakat, dan
dapat meningkatkan pendapatan. 
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A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara tropis yang memungkinkan

berbagai macam tanaman perkebunan dapat tumbuh. Oleh

karenanya, Indonesia kaya akan tumbuhan-tumbuhan penghasil

seperti rempah-rempah, sayur mayur, dan buah-buahan. Beberapa

buah dapat tumbuh dengan mudah di pekarangan warga, dengan

begitu banyak warga yang tertarik untuk memperjual belikan

buah-buahan. Namun ada beberapa jenis buah yang jarang

diperjualbelikan karena harga jual yang rendah atau kurangnya

daya beli konsumen. Misalnya seperti buah markisa. 

 Markisa adalah buah yang tumbuh merambat dengan

mudah. Markisa berasal dari daerah tropis Amerika Selatan,

tepatnya di daerah Brazil, Venezuela, Kolombia, dan Peru

(Rukmana,2003). Karakteristik buah markisa yaitu batang tanaman

berkayu tipis, bersulur, dan memiliki banyak percabangan yang

kadang-kadang tumbuh tumpang tindih. Pada stadium muda,

cabang tanaman berwarna hijau dan setelah tua berubah menjadi

hijau kecoklatan. Daun tanaman sangat rimbun, tumbuh secara

bergantian pada batang atau cabang. Tiap helai daun bercaping

tiga dan bergerigi, berwarna hijau mengkilap (Rukmana, 2003). 

Jenis markisa yang dibudidayakan di Indonesia meliputi

markisa asam dengan kulit buah berwarna ungu disebut siuh atau

purple passion fruit (P. edulis f. edulis Sims), markisa asam dengan

kulit buah berwarna kuning disebut juga rola atau yellow passion

fruit (P. edulis Sims f. flavicarpa Deg.), markisa konyal atau markisa

manis (P. ligularis Juss), dan erbis atau giant granadilla (P.

quadrangularis L.) (Karsinah dkk., 2007). 

SMA Negeri 16 Semarang mempunyai dua jenis tumbuhan

markisa yaitu Markisa Kuning (P. edulis Sims) dan Markisa Giant (P



quadrangularis L.). Dalam pengolahan buah markisa di SMA Negeri

16 Semarang, markisa diolah menjadi sirup dan puding, karena jika

dijual dalam bentuk markisa segar, tidak banyak konsumen.

Meskipun sudah ada upaya pengolahan markisa masih banyak

dijumpai buah markisa yang jatuh ke tanah dan akhirnya

membusuk. Pengolahannya juga hanya sebatas mengolah daging

buah markisa. Padahal komponen dari buah markisa adalah 52%

kulit, 34% daging buah, dan 14% biji (Karim, 1995). Jika hanya

daging buah markisa yang diolah maka akan menghasilkan limbah

markisa sebesar 66%. 

Menurut Ginting (2004), kulit markisa masih mengandung

44% karbohidrat, 16% protein kasar, dan 10% lemak kasar.

Dengan kandungan tersebut, kulit markisa masih dapat

dimanfaatkan dengan baik, alih-alih hanya dibuang begitu saja.

Kandungan gizi makro berupa karbohidrat, protein, dan lemak yang

terkandung dalam kulit markisa bisa menjadi olahan makanan yang

berdaya jual. 

Untuk itu, pengolahan markisa belum dapat dilakukan secara

maksimal karena hanya digunakan daging buahnya saja. Kulit buah

yang tadinya menjadi limbah oleh Tim Kreanova diupayakan dapat

mengembangkan produk olahan markisa menjadi semakin diminati

oleh konsumen. Untuk itu, tim melakukan survei pasar dan

didapatkan hasil sebagai berikut: Responden terdiri dari kelompok

guru, karyawan, dan peserta didik di SMA Negeri 16 Semarang.

94% responden menyukai mie, 6% menyukai kue, snack ringan,

dan makanan lain. 

Mie merupakan salah satu jenis makanan yang digemari oleh

masyarakat luas pada tingkat usia manapun dan sering digunakan

sebagai makanan pengganti nasi. Mie telah dikenal oleh masyarakat



Asia, khususnya Asia Timur dan Asia Tenggara yang telah

menjadikannya sebagai makanan favorit, ketika tubuh

membutuhkan sesuatu untuk bisa dikonsumsi. Berdasarkan sejarah,

mie diciptakan di negara Cina dan akhirnya berkembang dengan

pesat di berbagai negara termasuk di Indonesia. Berdasarkan hasil

survey yang dilakukan oleh tim di SMA Negeri 16 Semarang 58,6%

responden mengkonsumsi mie 1 sampai 2 kali dalam seminggu,

22,4% responden mengkonsumsi mie 3 sampai 4 kali dalam

seminggu, dan sisanya mengkonsumsi mie 2 sampai 3 kali dalam

seminggu. 

Mie instan dengan kandungan gizi 73% karbohidrat, 14%

protein, 13% lemak, serta sodium sebesar 378 mg. Dari sudut

pandang kesehatan, menurut Shin, dkk (2014) pada jurnal The

Journal of Nutrition, konsumsi mie instan dapat meningkatkan risiko

kardio metabolisme, meningkatkan obesitas abdominal, tingginya

LDL dan penurunan HDL kolesterol. Konsumsi mie instan sekali per

minggu juga dikaitkan dengan kerentanan yang lebih besar pada

sindrom metabolisme pada wanita dan tidak pada pria. 

Mie yang beredar di pasar biasanya berbahan dasar tepung

terigu. Tepung terigu diperoleh dari biji gandum yang digiling,

memiliki sifat elastis, dan mengandung gluten sehingga tidak

mudah putus pada saat pencetakan dan pemasakan mie (Paker,

2003). Daya putus mie dipengaruhi oleh kandungan gluten pada

bahan, proporsi amilosa dan amilopektin maupun proses adonan,

selain faktor tersebut elastisitas dipengaruhi oleh komposisi adonan

(Rosmauli, 2016). Bukan hanya memanfaatkan limbah kulit

markisa, penelitian ini juga diharapkan dapat mengurangi dampak

buruk konsumsi mie instan secara berlebihan. Hal ini didukung

dengan memperhatikan bahwa kulit markisa juga mengandung



khasiat aktivitas antidiabetes. Oleh karenanya, Peneliti tertarik

untuk menyusun penelitian KUMAMI: KULIT MARKISA MENJADI

MIE, INOVASI KULINER DARI LIMBAH MENJADI BERKAH.

B. Tujuan 

Memanfaatkan kulit markisa menjadi produk makanan berupa mie

yang lebih sehat dan meningkatkan produksi olahan markisa di SMA

Negeri 16 Semarang. Maka, dapat memberikan ide bisnis terhadap

masyarakat untuk menggunakan potensi lokal sebagai bahan baku

sehingga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. 

C. Manfaat

1. Memanfaatkan limbah kulit markisa

2. Meningkatkan produksi olahan markisa

3. Memproduksi mie yang lebih sehat 

4. Memberikan ide bisnis kepada masyarakat untuk menggunakan

potensi lokal

D. Metode Teknis

1. Pembuatan tepung dari kulit markisa

a. Pemanenan buah markisa

b. Pemanfaatan daging buah markisa menjadi sirup dan

puding

c. Pencucian kulit dan biji markisa

d. Kulit markisa dipotong kecil -kecil

e. Biji markisa dan kulit buah yang telah dipotong dijemur

untuk lanjut ke Proses pengeringan selama 3x24 jam agar

kering maksimal atau bisa dengan cara di oven/panggang



agar lebih cepat pengeringan dengan api sedang selama 45

menit.

f. Setelah kulit dan biji markisa kering, ditumbuk/dihancurkan

sampai halus dengan menggunakan alat tumbuk.

g. Kemudian diayak, bagian yang halus digunakan menjadi

tepung untuk membuat mie dan bagian yang kasar

digunakan untuk menjernihkan minyak yang telah beberapa

kali digunakan.

2. Pembuatan Mie

a. Campurkan tepung terigu 500gr dan tepung kulit markisa

500gr ke dalam baskom

b. Tambahkan telur 2 butir dan aduk rata

c. Masukan air yang sudah dicampur dengan ragi mie

d. Uleni sampai kalis

e. Bentuk mie sesuai ukuran yang dikehendaki

3. Uji Organoleptik

Uji Organoleptik atau biasa disebut uji indera atau uji sensori

merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera

manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya

penerimaan terhadap produk. Pengujian organoleptik

mempunyai peranan penting dalam penerapan mutu. Pengujian

organoleptik dapat memberikan indikasi kebusukan,

kemunduran mutu dan kerusakan lainnya dari produk. 

Struktur merupakan sifat dari komponen penyusun, tekstur

merupakan sensasi tekanan yang dapat diamati dengan mulut

atau perabaan dengan jari, dan konsistensi merupakan tebal,

tipis dan halus; Indra pembau, pembauan juga dapat

digunakan sebagai suatu indikator terjadinya kerusakan pada

produk; Indra pengecap, dalam hal kepekaan rasa , maka rasa



manis dapat dengan mudah dirasakan pada ujung lidah, rasa

asin pada ujung dan pinggir lidah, rasa asam pada pinggir lidah

dan rasa pahit pada bagian belakang lidah

4. Uji Kelayakan Makanan

Keamanan Pangan (Food Safety) menurut Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang

keamanan, mutu dan gizi pangan adalah kondisi dan upaya

yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan

cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat

mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan

manusia. 

Beberapa tahapan uji kelayakan makanan adalah: 

a. Kebersihan dan sanitasi lingkungan 

a. Higiene makanan 

b. Higiene sarana dan peralatan 

c. Higiene penjamah makanan

E. Keunggulan Mie dari Kulit Markisa

Mie yang terbuat dari tepung kulit markisa memiliki keunggulan

dalam kandungan gizi yaitu: 

1. Kulit markisa terbukti mengandung antioksidan yang tinggi bisa

digunakan sebagai pengawet alami. Antioksidan merupakan

senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi, dengan cara

mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif. Salah

satu bentuk senyawa oksigen reaktif adalah radikal bebas,

senyawa ini terbentuk di dalam tubuh dan dipicu oleh

bermacam-macam faktor (Winarsi, 2007). Antioksidan dalam

pangan berperan penting untuk mempertahankan mutu produk,

mencegah ketengikan, perubahan nilai gizi, perubahan warna



dan aroma, serta kerusakan fisik lain yang diakibatkan oleh

reaksi oksidasi (Widjaya, 2003). Antioksidan yang dihasilkan

tubuh manusia tidak cukup untuk melawan radikal bebas, untuk

itu tubuh memerlukan asupan antioksidan dari luar (Dalimartha

dan Soedibyo, 1999).

2. Rasio kulit buah markisa dengan buahnya adalah 54% dan

ketersediaannya tidak bersifat musiman sehingga dapat

diperoleh setiap waktu. Kulit buah markisa mempunyai

kandungan nutrisi yang cukup baik yaitu mengandung Protein

Kasar (PK) 12,37%, Lemak Kasar (LK) 5,28%, Serat Kasar (SK)

30,16% dan Abu 9,26% (Loka Penelitian Kambing Potong Sei

Putih, 2009)

3. Kulit markisa mengandung betakaroten. Beta Karoten

merupakan provitamin A yang di dalam tubuh akan diubah

menjadi vitamin A. Betakaroten juga merupakan jenis

antioksidan yang dapat berperan penting dalam mengurangi

konsentrasi radikal peroksil. Kemampuan betakaroten bekerja

sebagai antioksidan berasal dari kesanggupannya untuk

menstabilkan radikal berinti karbon. Beta Karoten dapat

menjangkau lebih banyak bagian-bagian tubuh dalam waktu

relatif lebih lama dibandingkan dengan vitamin A, sehingga

memberikan perlindungan lebih optimal terhadap munculnya

penyakit akibat radikal bebas seperti kanker.

4. Kulit markisa yang selama ini dibuang begitu saja memiliki

khasiat yaitu kandungan antidiabetes. Menurut Penelitian

Ramadani (2018) kulit dan biji markisa dapat menurunkan

kadar glukosa dalam darah. 



F. Prospek Bisnis

1. Potensi Pasar

Pembuatan mie ini untuk menjalankannya tidak memerlukan

modal yang besar, sebab bahan baku pembuatan mie serta

peralatannya sangat mudah diperoleh. Selain itu minat dari

masyarakat yang cukup besar ini bisa mendatangkan

keuntungan tersendiri untuk dijadikan bisnis. Soal pemasaran

dari usaha mie ini pun tidak susah. Mie ini pun bisa dijual

dengan bentuk olahan mie yang masih mentah atau dapat juga

dijual dengan membuat mie ini menjadi aneka jenis menu mie

yang lezat dan siap makan. banyak dari masyarakat indonesia

menyukai mie baik mie kuah maupun mie goreng. berdasarkan

survey tentang peminatannya terhadap mie di SMA Negeri 16

Semarang diperoleh 94.8% menyukai mie instan. selain itu juga

55% responden menyukai mie goreng, dan 45% responden

sisanya menyukai mie kuah. hal ini membuktikan jika

pengolahan limbah kulit markisa dibuat mie akan menarik dan

disukai oleh sebagian besar warga SMA Negeri 16 Semarang. 

2. Perhitungan Biaya Produksi

Ragi/Air Abu 1 Gelas 5000

Tepung tapioka 0.5 kg x 14.000 7000

Tepun terigu 1 kg x 13.000 13.000

Telur 0.25 kg x 28.000 7000

Gas 1 tabung x 20.000 20.000

Loyang 2 buah x 18.000 36.000



Total biaya produksi 88.000
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