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BAB 3 

MANFAAT SAYUR-SAYURAN BAGI KESEHATAN 

 

3.1 Nilai Gizi dan Manfaat Bawang Putih 

Masyarakat Indonesia telah sejak lama mengenal dan menggunakan bawang 

putih sebagai bumbu masak, meskipun tidak sebanyak masakan cina. Menurut 

Adiyoga et al. (2004), bagian tanaman yang dapat dikonsumsi sekitar 50-70% dari 

total tanaman jika termasuk bagian yang belum matang, atau sekitar 20-30% dari 

total tanaman jika dihitung dari bagian yang matang saja. Semakin berkembangnya 

metode pengobatan tradisional yang berpedoman pada prinsip kembali ke alam (back 

to nature) maka penggunaan bawang putih sebagai obat juga semakin berkembang. 

Sejumlah penelitian diketahui bahwa bawang putih dapat menghindarkan penyakit 

yang berkaitan dengan jantung, seperti aterosklerosis, penumpukan kolesterol, dan 

tekanan darah tinggi (University of Maryland, 2009). 
36

 

Inti bawang putih digunakan untuk mencegah penyakit tipes (typhus), difteri 

(penyakit tenggorokan), dan batuk keras (rejan). Juga untuk mengobati rasa sakit 

pada dada dan radang paru-paru (TBC), dan meringankan kambuhnya penyakit batuk 

keras. Selain itu, sari bawang putih berguna untuk mengobati penyakit kulit 

(Mahmud,2007). 

Riset University of Alabama di kampus Birmingham muncul di Kertas Kerja 

Akademi Sains Nasional (NAS). Para peneliti telah berhasil mengungkap misteri 

penyebab makan bawang putih bisa membantu menjaga kesehatan jantung. Kuncinya 

adalah allicin, yang diuraikan menjadi senyawa sulfat sangat berbau yang 

mencemarkan bau nafas.Senyawa ini bereaksi dengan darah merah dan 

menghasilkan sulfida hidrogen yang merenggangkan saluran darah, dan membuat 

darah mudah mengalir (Savitri,2008). 

Kandungan kimia dari umbi bawang putih per 100 gram mengandung protein 

sebesar 4,5 gram, lemak 0,20 gram,hidrat arang 23, 1 0 gram, vitamin B 1 0,22 

miligram,vitamin C 1 5 miligram, kalori 95 kalori,posfor 134 miligram, kalsium 42 

miligrain, besi 1 miligram dan air 71 gram. Di samping itu dari beberapa penelitian 

umbi bawang putih mengandung zat aktif awcin, awn, enzim amilase, germanium, 

sativine, sinistrine, selenium, scordinin, nicotinic acid (Ipteknet,2008). 
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Namun, para pakar Inggris memperingatkan mengkonsumsi suplemen 

bawang putih bisa menimbulkan dampak samping.Sulfida hidrogen menghasilkan 

bau telur busuk dan dipergunakan untuk memproduksi bom bau (stink 

bomb).Namun, pada kadar rendah, senyawa itu memainkan peran vital dalam 

membantu sel-sel saling berkomunikasi dengan sesamanya.Dan, pada pembuluh 

darah, senyawa itu merangsang sel yang membentuk lapisan mengendur dan 

menyebabkan pembuluh melebar.Dan, ini pada gilirannya mengurangi tekanan 

darah, memungkinkan darah mengangkut lebih banyak oksigen ke organ tubuh 

esensial, dan mengurangi tekanan pada jantung.Tim peneliti Alabama mencelupkan 

pembuluh darah tikus pada larutan yang mengadung ekstrak dari bawang putih yang 

diremukkan (Savitri,2008). 

Percobaan lanjutan memperlihatkan bahwa reaksi kimia berlangsung 

utamanya pada permukaan sel darah merah. Tim peneliti menunjukkan indikasi 

bahwa produksi sulfida hidrogen dalam sel darah merah mungkin bisa digunakan 

untuk menetapkan standard kadar bawang putih yang ditambahkan ke makanan. 

Peneliti kepala Dr David Kraus mengatakan: “Hasil penelitian kami memperlihatkan 

bawang putih dalam makanan itu sangat bagus.” “Tentu saja di kawasan tempat 

konsumsi bawah putih tinggi, seperti laut Tengah dan Timur Jauh, tingkat terjadinya 

penyakit kardiovaskuler rendah” (Savitri,2008). 

Ada beberapa manfaat dan fungsi mengkonsumsi bawang putih bagi 

kesehatan! 

1. Perangsang usus. 

2. Pembersih usus. 

3. Menghentikan diare yang bersifat mikroba (kuman). 

4. Digunakan untuk keperluan yang berkaitan dengan anus dan dubur (anal), 

seperti menghentikan disentri. 

5. Berguna untuk urat saraf. 

6. Membasmi pembusukan (kerusakan) pada perut. 

7. Bawang putih yang dicampur dengan susu rayeb (yogurt), dapat bermanfaat 

untuk membasmi batu ginjal dan meringankan mules pada ginjal. 

8. Mengurangi kadar lemak dan kolestrol pada darah, menekan tekanan darah, 

mengaktifkan detakan hati, merangsang perputaran darah, dan mengobati 

pembekuan pembulah darah. 

9. Bawang putih yang dicampur dengan parsly (sejenis seledri), minyak zaitun 

dan jus jeruk nipis, kemudian diminum sebelum sarapan pagi, dapat 

membasmi batu ginjal. 
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10. Bawang putih berkumpul dengan asam polic, saluran kencing, dan mengobati 

penyakit encok. 

11. Membasmi radang persendian dan mengobati lemahnya alat-alat pencernaan. 

12. Mengobati bawasir (ambeien) dan pembukaan pembuluh darah. 

13. Mengobati kekurangan cairan. 

14. Membasmi berbagai jenis cacing, seperti cacing entrobius vermicularis dan 

amuba (organisme bersel satu yang sangat kecil). 

15. Digunakan untuk pengobatan dan meredam penyakit telinga.
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a. Kandungan Kimia Bawang Putih  

Dari umbi bawang putih per 100 gram mengandung kimia (Oey, 

1998) :  

1) Energi 112 kkal (477 KJ)  

2) Air 71 g  

3) Protein 4,5 g  

4) Lemak 0,20 g  

5) Hidrat arang 23,10 g  

6) Mineral 1,2 g  

7) Kalsium 42 mg  

8) Fosfor 134 mg  

9) Besi 1 mg  

10) Vitamin B1 0,22 mg  

11) Vitamin C 15 mg  

 

Di samping itu dari beberapa penelitian umbi bawang putih mengandung zat 

aktif awcin, awn, enzim alinase, germanium, sativine, sinistrine, selenium, scordinin, 

nicotinic acid (IPTEKnet, 2005).
38

 

 

3.2 Nilai Gizi dan Manfaat Bawang Merah 

Bawang merah memiliki kandungan gizi yang setingkat dengan nilai gizi 

kebanyakan tanaman sayuran. Umbinya tidak berpati dan kandungan karbohidratnya 

menyumbang sekitar 13% dari kebutuhan harian. Umbi bawang merah merupakan 

sumber piridoksin, vitamin A, vitamin C, besi, mangan, dan tembaga yang potensial 

untuk memenuhi kebutuhan harian. 

Pemanfaatan bawang merah dalam kehidupan sehari-hari terutama sebagai 

bumbu masak, baik dalam bentuk segar maupun olahan sebagai bawang goreng. 
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Salah satu daerah di Indonesia yang cukup terkenal dengan produksi bawang 

gorengnya adalah kota Palu, Sulawesi Tengah. Industri bawang goreng di kota ini 

tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal atau sekedar oleh-oleh khas bagi 

pengunjung kota Palu, tetapi telah menembus pasar luar negeri seperti Malaysia dan 

Singapura. 

Efek samping dari bawang merah bisa menyebabkan migraine, kepala pusing, 

menyebabkan masuk angin dan menggelapkan pandangan mata. Terlalu banyak 

mengkonsumsi bisa menyebabkan penyakit “pelupa”, merusak akal dan merubah bau 

mulut, di samping juga mengganggu sesama manusia  juga para malaikat, sehingga 

mubah hukumnya untuk masuk masjid.
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Bawang merah memiliki sifat panas pada tingkatan kedua, disamping juga 

memiliki sifat lembab berlebih. Bawang berkhasiat mencegah bahaya air yang sudah 

berubah bentuk dan rasanya. Mengusir bau beracun, memancing selera makan, 

memperkuat lambung, membangkitkan gairah, memperbanyak hormon, 

mempercantik warna kulit, menghilangkan dahak serta membersihkan lambung. 

Bagian tengahnya dapat menghilangkan panu, bila dibalurkan pada sekitar 

bagian tubuh yang terserang penyakit alopecia(botak) bias bermanfaat sekali. Jika 

dicampur dengan garam, dapat menghilangkan ketombe. Bawang merah yang hirup 

baunya oleh orang yang baru meminum obat pencahar, bias mencegah mual dan 

muntah serta meghilangkan bau obat tersebut. Bila airnya digunakan sebagai gurah, 

bias membersihkan kepala. Bias juga diteteskan ke telinga apabila susah mendengar 

atau berdengung, mengeluarkan nanah atau kemasukan air. Bau pedas yang 

menyebabkan keluarnya air mata juga berguna sekali. Bagian tengahnya baik sekali 

dipakai bercelak bila dicampurkan dengan madu untuk memperbagus bagian putih 

mata. 

Bawang merah yang dimasak juga mengandung banyak gizi, berguna 

mengobati penyakit kuning, batuk dan sesak nafas, bisa memperlancar buang air 

kecil dan melunakkan buang air besar. Berkhasiat juga mengobati gigitan anjing (tapi 

bukan anjing gila) bila dibalurkan air perasannya ditambah sedikit garam pada 
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bagian luka. Bahkan bila dibalurkan di dubur bisa membantu membuka lubang 

bawasir/ambien.
40

 

Dalam as-Sunah disebutkan bahwa Rasulullah memerintahkan orang yang 

hendak mengkonsumsi bawang merah dan juga bawang putih agar mematikan efek 

sampingnya dengan cara memasaknya. Efek samping dari bawang merah dapat  

dihilangkan pada suhu tinggi karena senyawa aktifnya yang menyebabkan efek 

buruk akan terurai dan menghilangkan efek berbahaya.bawang merah termasuk jenis 

keluarga sayuran Liliaceae, sayuran beraroma menyengat dengan kandungan sulfat 

alil, yaitu zat balerang yang mudah menguap. Oleh sebab itu hendaknya berhati-hati 

menggunakan bawang iris yang disimpan, karena akan layu dan jadi bahan beracun, 

maka harus digunakan dalam keadaan segar. Jadi mengkonsumsi bawang merah 

harus dimasak, sedangkan  jika diiris maka harus segera dikonsumsi. 

Terbukti secara ilmiah bahwa perasan bawang merah dapat membunuh 

kuman TBC segera musnah  begitu seseorang menghiup uap bawang merah. Bahan-

bahan aktif medisinal yang terdapat dalam bawang merah adalah vitamin C yang anti 

pembusukan dan penambah gairah, hormone-hormon sexs penambah gairah kaum 

lelaki, bahan colocnin, yaitu sejenis insulin yang dapat menurunkan kadar gula dalam 

darah. Oleh sebab itu bawang trmasuk obat-obatan yang berguna bagi penderita sakit 

gula. Di dalam bawang merah juga terdapat belerang, besi dan vitamin yang dapat 

menguatkan otot-otot. 

Bawang merah juga mengandung zat pelancar air seni dan empedu, 

penambah stamina jantung, enzim-enzim yang berguna bagi perut, zat-zat pengaktif 

kalenjar dan hormon. Umbi bawang merah mengandung zat antibiotika yang lebih 

kuat daripada penisilin, ormayusin dan sulfat. Sehingga dapat menyembuhkan TBC, 

sipilis, kencing nanah dan membunuh berbagai jenis kuman berbahaya.
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Kandungan gizi kimiawi per 100 gram umbi bawang merah 

a) Karbohidrat (g) 16,80 

b) Protein (g) 2,50 

c) Lemak total (g) 0,10 

d) Riboflavin (mg) 0,020 

e) Thiamin (mg) 0,060 

                                                             
40

Ibnu Qayyim Al-Jauziah, Metode Pengobatan Nabi (Jakarta : Griya Ilmu, 2004) h. 354 
41

 Evika Sandi Savitri, Rahasia Tumbuhan Berkhasiat Obat Perspektif Islam (Malang: UIN-

MALANG PRESS, 2008) h. 41-42 



43 

 

f) Vitamin A (IU) 1.190,00 

g) Vitamin C (mg) 8,00 

h) Besi (mg) 1,20 

i) Mangan (mg) 0,292 

j) Fosfor (mg) 60,00 .
42

 

 

3.3 Nilai gizi dan Manfaat Mentimun 

Umumnya, buah mentimun yang dipanen ketika masih muda dikonsumsi 

dalam bentuk segar sebagai sayuran atau dalam bentuk olahan, seperti acar dan 

asinan. Selain itu, buah mentimun juga banyak digunakan sebagai bahan baku untuk 

industri farmasi dan kosmetik. Kandungan gizi buah mentimun cukup baik dan 

merupakan sumber vitamin dan mineral yang potensial untuk kesehatan. 

Mentimun mengandung banyak air. Bila rata-rata berat mentimun adalah 250 

gr, maka mengonsumsi satu buah mentimun dapat mencukupi kebutuhan air untuk 

sekitar 2 jam pada orang dewasa atau kurang lebih 10% dari total kebutuhan harian 

pada aktivitas dan suhu normal. Dari berbagai penelitian diketahui bahwa 

kekurangan air sekitar 2% saja dapat menurunkan kemampuan daya ingat dan 

konsentrasi. Ini akan menimbulkan kelelahan dan tidak nyaman. Karena ketimun ini 

jumlah kadar airnya juga banyak, tinggi, sehingga dia bisa melancarkan buang air 

kecil. Dia bisa sebagai detoksifikasi, membuang racun di dalam kandung kemih.  

Dia bisa menurunkan hipertensi dan kolesterol dalam jumlah yang banyak. 

Dia jugamelancarkan buang air besar, bisa memberikan rasa kenyang yang lama. 

Mentimun yang sifatnya dingin dapat juga dipakai untuk mengobati gigitan serangga, 

gatal-gatal karena tumbuhan, dan meredamkan kulit yang terbakar matahari. Bagian 

tubuh yang tersiram air panas pun, jika dibalut dengan parutan daging mentimun, 

akan dengan cepat terobati.Al Qur’an, merupakan kitab suci umat Islam yang di 

dalamnya terdapat firman-firman Allah yang Agung. Sayuran mentimun (Cucumis 

sativus L.) disebutkan dalam Al Qur’an dan beberapa hadits Nabi, tentu memiliki 

khasiat dan manfaat yang sangat banyak. Manfaat dari mentimun (Cucumis sativus 

L.) diantaranya adalah: 
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a. Sebagai detoksifikasi 

Kandungan air ketimun sangat tinggi (hingga 90%),sehingga ketimun 

memiliki efek memperlancar buang air kecil, membantu menghilangkan dan 

menetralkan toksin (racun), membantu melunturkan bakter-bakteri di 

sepanjang usus dan dinding kandungan kemih. Kandungan air dan mineral 

kalium dalam ketimun mengeluarkan kelebihan asam urat dan sisa 

metabolisme melalui ginjal. Asam urat yang berlebihan di dalam darah akan 

membentuk kristal yang menumpuk di persendian sehingga menyebabkan 

sakit radang sendi. Sedangkan sisa metabolisme berupa garam mineral yang 

menumpuk di saluran kemih akan membentuk batu ginjal. Dengan 

mengkonsumsi ketimun akan membantu meluruhkan kristal / batu ginjal dan 

menghindaripenumpukan racun. 

b. Sebagai obat hipertensi 

c. Makanan / obat pelangsing 

Mengkonsumsi mentimun juga dapat menurunkan berat badan karena 

kandungan kalorinya yang rendah dan kaya akan serat. Kandungan lainnya 

dalam mentimun antara lain adalah asam malonat yang dapat mencegah gula 

darah berubah menjadi lemak, sehingga dapat menurunkan berat badan. 

d. Sebagai anti serangga 

Mentimun dipakai sebagai obat anti kecoa dan anti semut. 

e. Mengobati sengatan lebah 

Ambil buah mentimun, kupas, lalu potong-potong. Masukkan potongan 

mentimun ke blender, lalu hancurkan hingga menjadi cairan kental. Olesi 

atau rendam bagian tubuh yang tersengat lebah dengan cairan tersebut selama 

satu jam. Rasa sakit, gatal, dan bengkak akibat sengatan lebah akan hilang. 

f. Obat Sariawan 

g. Memperlancar Buang Air Kecil 

h. Obat Tifus 

i. Diare pada Anak 

j. Anti Kanker 

Rasa pahit pada mentimun dikarenakan adanya senyawa fitokimia 

yangterdapat dalam lendir mentimun. Meskipun pahit, saponin bermanfaat 

sebagai anti kanker, menurunkan kolestrol, dan meningkatkan daya tahan 

tubuh. 

k. Menurunkan tekanan darah tinggi 

Kandungan kalium dan potassium yang tinggi yang terdapat pada mentimun 

dapat mempermudah penyerapan makanan yang mengandung garam dan 

vetsin. 

l. Dapat digunakan untuk mengobati penyakit kandung kemih. 

m. Baunyadapat mengobati orang pingsan. 

n. Akarnya dapat memperlancar saluran kencing. 

o. Dan daunnya jika dijadikan seperti perban dapat mengobati bekas gigitan 

anjing. 
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 Seorang dokter ahli berbangsa Arab memprediksikan bahwa mentimun 

dapat menghilangkan rasa haus dan dahaga, pergolakan darah, 

menenangkan rasa pusing yang kronis, membuka penyumbat hati, 

memperlancar saluran kencing dan membasmi kerikil. Jika air mentimun 

diperas dan diminum dengan gula dapat mengobati penyakit kuning. 

Kandungan gizi kimiawi per 100 gram buah Mentimun 

a) Besi (mg) 0,28 

b) Fosfor (mg) 24,00 

c) Kalium (mg) 147,00 

d) Energi (kalori) 15,00 

e) Karbohidrat (g) 3,63 

f) Kolesterol (mg) 0,00 

g) Serat (g) 0,50 

h) Protein (g) 0,65 

i) Vitamin A (IU) 105,00 

j) Vitamin C (mg) 2,80 

k) Vitamin E (mg) 0,03 

l) Vitamin K (µg) 16,40.
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3.4 Nilai Gizi dan Manfaat Sawi  

Sawi dapat dimanfaatkan sebagai sayuran segar atau lalapan (seperti pe-tsai 

atau bok choy), dimasak (seperti sawi putih) atau dibuat asinan (seperti chai sim). 

Salah satu menu masakan Korea, kimchi adalah sawi yang difermentasi dan 

direndam di dalam larutan garam. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa brassinin yang dikandung 

oleh sawi dapat membantu mencegah timbulnya tumor payudara. Apabila ditambah 

dengan indoles dan isothiocyanate, sawi dapat bermanfaat mencegah kanker 

payudara. Sawi juga bermanfaat untuk menyehatkan mata dan mengendalikan kadar 

kolesterol di dalam darah sehingga mengonsumsi sawi dapat menghindari serangan 

jantung. 

Semangkuk sayur bok choy mengandung ± 20 kalori dan 3 g serat, serta 158 

g kalsium (16% dari kebutuhan kalsium harian) yang sangat bermanfaat untuk 
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mencegah osteoporosis. Tabel 3.4.1 berikut, menyajikan nilai gizi dari setiap 100 g 

bagian tanaman sawi yang dapat dimakan. 

 

Tabel . 3.4.1 Komposisi Kimiawi per 100 g pe-tsai (Bok choy ) dan Sawi Putih 
44

 

 

Senyawa 

pe-tsai (Bok Choy) Sawi Putih 

Kadar 

Nutrisi 

Persen dari 

Kebutuhan 

Harian 

Kadar 

Nutrisi 

Persen dari 

Kebutuhan 

Harian 

Energi (kalori) 13,00 < 1,00 16,00 < 1,00 

Karbohidrat (g) 2,18 1,50 3,23 2,50 

Protein (g) 1,50 3,00 1,20 2,00 

Lemak total (g) 0,20 1,00 0,20 1,00 

Serat (g) 1,00 2,50 1,20 3,00 

Vitamin A (ɪu) 4.468,00 149,00 318,00 11,00 

Vitamin C 

(mg) 

45,00 75,00 27,00 45,00 

Vitamin K (µg) 45,00 38,00 42,90 38,00 

Besi (mg) 0,80 10,00 0,31 4,00 

Fosfor (mg) 37,00 5,00 29,00 4,00 

Kalsium (mg) 105,00 10,50 77,00 8,00 

Kalium (mg) 252,00 5,00 238,00 5,00 

 

Sawi putih dapat dilihat penggunaannya pada asinan (diawetkan dalam cairan 

gula dan garam), dalam capcay, atau pada sup bening. Sawi putih beraroma khas 

namun netral. 

1. Mencegah osteoporosis - Dari kandungan vitamin K dalam sawi dapat 

mengatur protein tulang dan kalsium di dalam tulang. 

2. Mencegah penyakit jantung - Vitamin E, betakaroten dan vitamin C pada 

sawi sangat baik untuk mencegah kolesterol dan penyakit jantung. Ketiga zat 

tersebut sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya oksidasi kolesterol 

LDL. Sawi juga mengandung niasin yang berfungsi memperkecil proses 

ateroskerosis dan akhirnya menurunkan kemungkinan terjadinya serangan 

jantung. 

                                                             
44

Ibid, hal. 93-94 



47 

 

3. Menjaga kornea mata agar selalu sehat - Dengan adanya vitamin A membuat 

sel epitel akan mengeluarkan keratin, yaitu protein yang tidak larut dalam ari 

dan bukan mucus. 

4. Mencegah anemia - Mengandung asam folat fungsi dalam proses sintesis 

nukleoprotein merupakan kunci pembentukan dan produksi butir-butir darah 

merah normal dalam sumsum tulang. 

5. Dapat melindungi kulit - kandungan vitamin E pada sawi dapat berfungsi 

sebagai antioksidan utama di dalam sel. The George Mateljan Foundation 

(2006) menggolongkan sawi dalam kategori excellent sebagai sumber 

vitamin E. Kebutuhan rata-rata vitamin E mencapai 10-12 mg/hari. 

6. Menyembuhkan luka serta daya tahan tubuh melawan infeksi dan stress - 

Karena mengandung vitamin C pada sawi hampir setara dengan jeruk. 

Komposisi 1 cangkir sawi cukup untuk memenuhi 59 persen kebutuhan tubuh 

akan vitamin C perhari. 

7. Mencegah diabetes mellitus - Kalsium merupakan salah satu mineral 

terpenting yang dibutuhkan tubuh yang dapat menurunkan kadar kolesterol 

dan gula merah. 

8. Tangkal macam-macam kanker - Adanya Indol dan Isotiosianat berfungsi 

untuk mereduksi potensi kanker karena kemampuan kedua komponen itu 

mengatur enzim yang berfungsi mendetoksifikasi hati. Dari beberapa hasil 

studi epidemologi, Park dan Pezzuto (2002) melaporkan bahwa konsumsi 

sayuran dari genus Brassica (termasuk sawi) dapat menurunkan resiko 

berbagai jenis kanker, yaitu kanker payudara, prostat, ginjal, kolon, kandung 

kemih dan paru-paru. Sedangkan sulforan yang mana dari publikasi pada 

Journal of Nutrition pada tahun 2004 menunjukkan bahwa kandungan 

sulforan yang banyak terdapat pada golongan Brassica sangat efektif untuk 

mencegah pertumbuhan sel kanker payudara. 

9. Mencegah penyakit gondok - Goitrogen dapat menghambat fungsi kelenjar 

tiroid, menyebabkan terjadinya goiter gondok.
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3.5 Nilai Gizi dan Manfaat Kacang Kapri 

Kacang kapri adalah kacang-kacangan yang umumnya dikonsumsi dalam 

bentuk segar ( polong muda ) dan biji kering. Polong kacang kapri merupakan 

sayuran yang sangat digemari oleh hampir setiap orang karena rasanya enak dan 

gurih. Sementara itu, bijinya merupakan sumber protein nabati yang kadarnya lebih 

tinggi dibandingkan dengan kadar protein nabati yang dikandung oleh kacang 

lainnya. Kacang kapri juga kaya akan kandungan vitamin A dan vitamin B ( 

Sunaryono, 2004 ). 

Selain dikonsumsi dalam bentuk segar, kapri ( bijinya ) dapat diawetkan 

dalam bentuk beku, kalengan ataupun dikeringkan. Kultivar kapri biji keriput 

umumnya diawetkan dengan pembekuan, sedangkan pengeringan diterapkan pada 

kapri kultivar biji bulat. Biji kapri kering dapat disegarkan kembali melalui 

perendaman, dan langsung digunakan atau dapat diolah lebih lanjut. 

Biji kapri memiliki kandungan protein yang tinggi, asam amino yang 

seimbang, dan tingkat kecernaannya juga tinggi. Selngkapnya disajikan oleh tabel 

dibawah ini.  

 Tabel. 3.5. Komposisi Kimiawi per 100 g polong Kacang Kapri 

Senyawa Kadar Nutrisi Persen dari Kebutuhan 

Harian 

Energi ( kalori ) 42,00 2,0 

Karbohidrat ( g ) 7,55 6,0 

Protein ( g ) 2,80 5,0 

Lemak Total ( g )  0,20 1,0 

Kolesterol ( mg )  0,00 0,0 

Serat ( g )  2,60 7,0 

  

 Berdasarkan ukurannya, kualitas biji kapri dikelompokkan ke dalam tiga 

kelas, yaitu biji kecil ( diameter 3,5-5 mm ), biji sedang ( diameter 5-7 mm ), dan 

biji besar ( diameter lebih dari 7 mm ).
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