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ABSTRACT 

 

Susi Masyrifah. B.1210368. Physicochemical Characteristics of Campolay Seed 

Flour (Pouteria campechiana (Kunth) Baehni). Supervised by Lia Amalia and 

Tiana Fitrillia. 

 
 

Campolay seeds are part of the residues of campolay fruit. Campolay seeds 

can be used as a source of food such as flour to be processed into various foods. 

This research was conducted to determine the physical and chemical properties of 

campolay seed flour. Campolay seed flour are made into flour with two 

treatments, they are treatment without heating and treatment with heating (hot 

water blanching method). The analysis consisted of chemical properties analysis 

and physical properties analysis, then Paired T-test analysis at a significance level 

of 5% was carried out. The results of this study showed that the heating treatment 

affected the physical properties of campolay seed flour, they are starch 

gelatinization profile (RVA) and morphological properties of starch (SEM and 

polarized light microscope). The starch gelatinization profile is carried out to 

provide a simulation of the food processing process. SEM and polarized light 

microscope showed starch granule structure has changed because of heating 

treatment. The results of Paired T-test showed that the heating treatment has an 

effect on the physical properties and several of chemical properties, they are yield 

(37.47% and 41.6%) white degrees (91.08 and 80.61), (8.59% and 9.77%), ash 

(2.15% and 1.99%), protein (10.30% and 9.92%), amylose (23.99% and 24.79%), 
and amylopectin (32.89% and 31.93%), in other hand the heating treatment had  

no effect on the other chemical properties, they are fat (5.73% and 6.73%), 

carbohydrate (73.24% and 71.589%), and starch (56.88% and 56.71%). 

 

Keywords: campolay seed flour, blanching, Rapid Visco Analysis (RVA), 

polarized light microscope, Scanning Electrone Microscope (SEM) 
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ABSTRAK 

 
 

Susi Masyrifah. B.1210368. Karakteristik Fisiko Kimia Tepung Biji Campolay 

(Pouteria campechiana (Kunth) Baehni). Dibimbing oleh Lia Amalia dan Tiana 

Fitrillia. 

 
 

Biji campolay merupakan salah satu limbah dari buah campolay. Biji 

campolay dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan baru seperti tepung 

untuk diolah menjadi aneka olahan makanan. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui karakteristik fisik dan kimia pada tepung biji campolay. Biji 

campolay dibuat menjadi tepung dengan dua perlakuan yaitu perlakuan tanpa 

pemanasan dan perlakuan dengan pemanasan (metode blanching perebusan). 

Analisis terdiri dari sifat fisik dan sifat kimia kemudian dilakukan analisis Paired 

T-test pada taraf signifikasi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan 

pemanasan mempengaruhi sifat fisik tepung biji campolay yaitu profil gelatinisasi 

pati (RVA) dan sifat morfologi pati (SEM dan mikroskop polarisasi). Profil 

gelatinisasi dilakukan untuk memberikan simulasi proses pengolahan pangan. 

SEM dan mikroskop polarisasi menunjukkan struktur granula pati berubah akibat 

perlakuan pemanasan. Hasil analisis Paired T-test menunjukkan bahwa perlakuan 

pemanasan berpengaruh pada sifat fisik dan beberapa sifat kimia yaitu rendemen 

(37,47%  dan  41,6%),  derajat  putih  (91,08  dan  80,61),  kadar  air  (8,59%  dan 

9,77%), kadar abu (2,15% dan 1,99%), kadar protein (10,30% dan 9,92%), kadar 
amilosa (23,99% dan 24,79%), dan kadar amilopektin (32,89% dan 31,93%), 

namun perlakuan pemanasan tidak berpengaruh pada kadar lemak (5,73% dan 

6,73%), kadar karbohidrat (73,24% dan 71,589%), dan kadar pati (56,88% dan 

56,7%). 

 

Kata  Kunci:  tepung  biji campolay, blanching, Rapid Visco Analizer (RVA), 

mikroskop polarisasi, SEM 
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PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Karakteristik 

fisiko kimia tepung biji campolay (Pouteria campechiana (Kunth) Baehni)” 

benar – benar hasil kerja saya sendiri dan belum pernah diajukan sebagai karya 

ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi dari hasil 

kutipan karya penulis lain dilakukan dengan benar dan disebutkan dalam teks dan 
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