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Kecapi - Santol - Setol - wild mangosteen (Sandoricum koetjape, syn. S. indicum and S. 

nervosum) 

   

Kecapi merupakan buah yang agak rumit memakannya, karena kulitnya begitu liat dan kuat, 

kadang perlu dijepit pake pinngiran pintu untuk membukanya. Malah kalau belum bisa juga, 

biasa dilempar ketanah sampai kulitnya terbuka (jadi inget masa kecil). 

 

Kecapi, sentul atau ketuat adalah nama sejenis buah dan juga pohon penghasilnya. Nama-

nama lainnya adalah kechapi (Mal.), sentol, santol atau wild mangosteen (Ingg.), santor (Fil.) 

dan lain-lain. Nama ilmiahnya Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. 

 

Kecapi diperkirakan berasal dari Indocina dan Semenanjung Malaya. Berabad-abad yang silam, 
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tumbuhan ini dibawa dan dimasukkan ke India, Indonesia (Borneo, Maluku), Mauritius, dan 

Filipina, di mana tanaman buah ini kemudian menjadi populer, ditanam secara luas dan 

mengalami naturalisasi. 

 

Pohon ini ditanam terutama karena diharapkan buahnya, yang berasa manis atau agak masam. 

Kulit buahnya yang berdaging tebal kerap dimakan dalam keadaan segar atau dimasak lebih 

dulu, dijadikan manisan atau marmalade. 

 

 

Buah kecapi bertipe buah buni, berbentuk bulat pipih, berdiameter 5-6 cm, berwarna kuning 

keemasan, berbulu halus; daging buah bagian luarnya tebal dan keras, berwarna merah daging 

dan rasanya agak asam; daging buah bagian dalam lunak, berwarna putih, rasanya asam 

sampai manis, biasanya melekat pada biji. Bijinya 2-5 butir per buah, berbentuk bulat telur, 

sungsang, berwarna coklat berkilat, berukuran besar; keping bijinya berwarna merah. 

 

Kayu kecapi bermutu baik sebagai bahan konstruksi rumah, bahan perkakas atau kerajinan, 

mudah dikerjakan dan mudah dipoles. 

 

Berbagai bagian pohon kecapi memiliki khasiat obat. Rebusan daunnya digunakan sebagai 

penurun demam. Serbuk kulit batangnya untuk pengobatan cacing gelang. Akarnya untuk obat 

kembung, sakit perut dan diare; serta untuk penguat tubuh wanita setelah melahirkan. 

 

Kandungan Gizi buah Kecapi per 100 g bagian yang dapat dimakan mengandung:   

kalorinya sebesar 247 kJ/100 g. 

air 83,9 g 

protein 0,7 g 

lemak 1 g 

karbohidrat 13,7 g 

serat 1,1 g 

abu 0,7 g 

kalsium 11 mg 

fosfor 20 mg 

besi 1,2 mg 

kalium 328 mg 

dan vitamin C 14 mg.  

sumber nilai gizi kecapi : http://www.anneahira.com/buah-buahan/kecapi.htm 

Sumber Tulisan : http://eemoo-esprit.blogspot.com 
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