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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pepaya merupakan suatu  komoditas yang berasal dari Meksiko bagian selatan dan 

bagian utara dari Amerika Selatan. Pepaya sangat populer karena banyak 

mengandung vitamin A dan vitamin C serta rasanya manis (Sunarjono, 1987). 

Eropa dan negara maju lainnya, menggunakan pepaya sebagai buah segar atau sari 

buahnya diminum pada pagi hari sebelum sarapan dengan maksud memperlancar 

pencernaan. Papaya memiliki edible portion yang cukup besar. Berdasarkan uji 

pendahuluan yang dilakukan pepaya memiliki rendemen sekitar 75%. 

 

Di Indonesia terdapat berbagai jenis pepaya yang mudah ditemui. Pada umumnya 

terdapat pepaya Lokal, pepaya California, dan pepaya Bangkok (Kalie, 1996). 

Pepaya lokal cenderung kurang diminati di pasar. Oleh sebab itu pengolahan 

ppaya lokal perlu dilakukan untuk meningkatkan konsumsi pepaya lokal. 

Pengolahan pepaya dapat dilakukan dengan membuat produk seperti manisan, 

selai, sirup, dan fruit leather. 

 

Proses pemanasan pada produk pangan merupakan tahap yang penting dan 

mampu mempengaruhi produk akhir. Pemanasan pada pengolahan fruit leather 

terjadi selama pengeringan dengan oven. Pada pengolahan fruit leather proses 

pemanasan terjadi selama  proses  pengovenan. Penelitian ini menggunakan tahap 

pengovenan sebagai variabel yang diuji. Dengan membagi menjadi tiga tingkat 

suhu pengolahan yaitu 50
o
C, 60

o
C, dan 70

o
C. 

 

Penambahan gelatin dalam pembuatan fruit leather berperan penting dalam 

mempengaruhi tekstur produk yang dihasilkan. Perbedaan konsentrasi gelatin 

yang digunakan akan mempengaruhi tekstur produk yang dihasilkan karena 

didalam frui leather gelatin berperan sebagai agen pengikat. Suhu pengovenan 

fruit leatherjuga akanmempengaruhi kadar air pada produk dan kadar air akan 

mempengaruhi tekstur produk yang terbentuk. Kombinasi gelatin dan suhu 

pengovenan yang baik akan menghasilkan produk dengan tekstur yang disukai. 
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Oleh sebab itu, maka perlu dilakukan penelitian terkait kombinasi suhu 

pengovenan dan kadar gelatin yang digunakan dalam  pembuatan fruit leather 

berbasis pepaya. Fruit leather yang dibuatakan dievaluasi sifat organoleptik dan 

fisikokimia dari fruit leather yang paling disukai. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

Pepaya (Carica pepaya L.) merupakan buah yang berasal dari Amerika tropis, dan 

dibawa ke  Indonesia melalui jalur perdagangan air oleh bangsa Portugis (Kalie, 

2000). Pepaya menjadi popular di Indonesia, karena harganya murah, dan 

kandungan gizinya pun juga lengkap. Biji, daun, batang, dan akarnya sangat 

bermanfaat sebagai obat. Pepaya juga mengandung antioksidan yang cukup tinggi, 

antara lain, vitamin C, flavonoid, folat, vitamin A, mineral, magnesium, vitamin 

E, kalium, serat dan vitamin B. Antioksidan memerangi radikal bebas dalam  

tubuh dan menjaga kesehatan sistem kardiovaskular dan memberikan 

perlindungan terhadap kanker usus besar (Superkunam, 2010). 

 

Adapun komposisi kimia buah pepaya  sepertipada tabel 1 

Tabel 1.Komposisi buah papaya per 100 g porsi makanan 

Komponen Unit Nilai 

Kalori (kal) 46 

Vitamin A (SI)   365 

Vitamin B1 (mg) 0,04 

Vitamin C (mg) 78 

Kalsium (mg) 23 

Hidrat Arang (g) 12,2 

Fosfor (mg) 12 

Besi (mg) 1,7 

Protein (mg) 0,5 

Air (g) 86,7 

(Superkunam,2010) 

 

1.2.1. Gula Pasir 

Penambahan gula sangat penting untuk memperoleh tekstur, penampakan, dan 

flavor yang baik. Kandungan gula yang terlalu rendah akan menghasilkan gel 

yang kurang kuat pada semua tingkat keasaman dan membutuhkan lebih banyak 

penambahan asam untuk memperkuat strukturnya (Kordylas, 1990). Selain itu 
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gula digunakan sebagai bahan pengawet pada berbagai jenis makanan seperti jeli, 

marmalade,sari buah pekat,sirup buah-buahan,selai,dan manisan buah (Muchtadi, 

1997). Dalam proses dehidrasi, gula akan membentuk ikatan hidrogen pada pektin 

menjadi lebih kuat dan membentuk suatu jaringan polisakarida yang kompleks, 

dimana air terperangkap didalam jaringan tersebut (Matz, 1962). Penambahan 

gula tidak boleh lebih dari 65% agar mencegah kristal-kristal yang terbentuk di 

permukaan gel (Kordylas, 1990). 

 

Gula digunakan pada berbagai produk makanan. Selain memberikan rasa manis, 

gula dalam konsentrasi tinggi berperan sebagai pengawet. Gula dipakai dalam 

pengawetan bahan pangan karena daya larut yang tinggi akan mampu mengurangi 

keseimbangan kelembaban relatif dan berfungsi untuk mengikat air (Buckle et all, 

1987). Konsentrasi gula yang tinggi (sampai 70%) sudah dapat menghambat 

pertumbuhan mikroba perusak makanan (Estiasih dan Ahmadi, 2009). Pada 

umumnya pengolahan dengan gula dikombinasikan dengan teknik pengolahan 

lain seperti pengolahan dengan asam, pengolahan fisik (pengeringan, evaporasi, 

pasteurisasi, dan lain-lain ) dan penambahan bahan-bahan kimia seperti 

penambahan bahan pengawet. Kadar gula yang tinggi (minimum 40%, sumber 

lain ada yang mengatakan minimum 50%) bila ditambahkan kedalam bahan 

pangan menyebabkan air dalam bahan pangan menjadi terikat sehingga 

menurunkan nilai aktivitas air dan tidak dapat digunakan oleh mikroba (Estiasih 

dan Ahmadi, 2009). Winarno et all.(1980) menyatakan bahwa penambahan gula 

juga berpengaruh pada kekentalan yang terbentuk. Gula akan menurunkan 

kekentalan. Hal ini disebabkan gula akan mengikat air, sehingga pembengkakan 

butir-butir pati menjadi lebih lambat dan mengakibatkan gelatinisasi menjadi lebih 

tinggi.  

 

1.2.2. Asam sitrat 

Asam yang sering digunakan untuk pembuatan fruit leather yaitu asam organik 

seperti asam tartarat, asam sitrat dan asam malat (Bennion dan Bamford, 1979). 

Asam sitrat merupakan asam organik dan termasuk asam trikarboksilat 

mempunyai rumus kimia C6H8O7. Asam yang diberikan berfungsi sebagai 
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pemberi asam, mencegah kristalisasi gula, serta penjernih gel yang dihasilkan 

(Ramadhan, 2011). Asam sitrat merupakan asam organik lemah yang ditemukan 

pada daun dan buah tumbuhan genus Citrus (jeruk-jerukan). Asam sitrat terdapat 

pada berbagai jenis buah dan sayuran, namun ditemukan pada konsentrasi tinggi, 

yang dapat mencapai 8% bobot kering, pada jeruk lemon dan limau. Penggunaan 

utama asam sitrat saat ini adalah sebagai zat pemberi cita rasa dan pengawet 

makanan dan minuman, terutama minuman ringan (Safitri, 2012). 

 

Menurut  Kwartiningsih dan Mulyati (2005), penambahan asam sitrat pada produk 

fruit leather jumlahnya dapat beragam tergantung bahan baku buah yang 

digunakan yang berkisar 0,2-0,3% (Kwartiningsih dan Mulyati, 2005). Winarno 

(2007) menyatakan bahwa asam sitrat termasuk kedalam kelompok asidulan yang 

dapat digunakan sebagai penguat rasa, warna dan dapat menyelubungi after taste 

yang tidak disukai. Penggunaan asam tidak mutlak, tetapi penambahannya 

dilakukan untuk menambah cita rasa dari makanan. Apabila terlalu asam akan 

terjadi sineresis yakni keluarnya air dari gel sehingga kekentalan akan berkurang 

bahkan dapat sama sekali tidak terbentuk gel (Fachrudin, 2008). 

 

1.2.3. Gelatin 

Gelatin merupakan salah satu jenis protein konversi yang diperoleh melalui proses 

hidrolisis kolagen dari kulit, tulang dan jaringan serat putih (white fibrous) hewan. 

Gelatin termasuk protein yang unik karena mampu membentuk gel yang thermo-

reversible dengan suhu leleh yang dekat dengan suhu tubuh, serta larut dalam air. 

Dalam industri makanan, gelatin berfungsi sebagai penstabil, pengental 

(tickenner), pengemulsi (emulsifier), pembentuk jeli, pengikat air, pengendap dan 

pembungkus makanan (edible coating) (Damanik, 2005). 

Pada fruit leather gelatin berperan besar dalam pembentukan tekstur. Dalam 

adonan bubur buah fruit leather sifat gelatin sebagai agen pengikat, gelatin akan 

mengikat air yang ada sehingga tidak ada kandungan air bebas. Hal ini 

menyebabkan tekstur produk yang dihasilkan dengan adanya gelatin akan lebih 

liat atau membentuk gel (Bourne, 2002). 
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1.2.4. Fruit Leather 

Fruit leather adalah jenis makanan yang berasal dari daging buah yang telah 

dihancurkan dan dikeringkan. Produk ini berbentuk lembaran tipis seperti kulit 

buah dengan tekstur yang plastis dan kenyal, rasanya manis tetapi masih memiliki 

ciri rasa khas buah yang digunakan. Diberi nama “kulit” dari kenyataannya bahwa 

pada saat bubur buah dikeringkan, ternyata mengkilap dan memiliki tekstur kulit. 

Fruit leather mempunyai keuntungan tertentu yaitu masa simpan yang cukup 

lama, mudah diproduksi, dan nutrisi yang terkandung di dalamnya tidak banyak 

berubah (Kwartiningsih dan Mulyati, 2005). 

 

Fruit leathers berbentuk lembaran tipis dengan kadar air 10 –15 %, ketebalan 2 – 

3 mm, mempunyai konsistensi dan rasa khas sesuai dengan jenis buah-buahan 

yang digunakan. Penambahan gula dalam pembuatan fruit leathers sangat 

ditentukan oleh kandungan gula yang terdapat pada bahan dasar (buah) (Ernie dan 

Lestari, 1992). Secara garis besar, carapembuatan fruit leather adalah buah 

dikupas, diblender, kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu kurang lebih 

80
o
C selama 2 jam (Kiersten. 2012). 

 

Umumnya fruit leather memiliki ketebalan 2 – 3 mm, dengan kadar air 10 – 25 %, 

yang mempunyai konsistensi dan cita rasa khas suatu jenis buah. Buah buahan 

yang baik digunakan sebagai bahan  baku pembuatan fruit leather ialah yang 

memiliki kandungan serat tinggi.  Fruit leather adalah sejenis manisan kering 

yang dapat dijadikan sebagai bentuk olahan komersial dalam skala industri 

dengan cara yang sangat mudah, yaitu menghancurkan buah menjadi puree dan 

mengeringkannya (Raab dan Oehler, 2000). 

 

Karakter yang diharapkan dari fruit leather adalah warna yang dihasilkan cukup 

kuat dengan bahan yang digunakan, memiliki tekstur yang kompak dan sedikit liat 

sehingga menghasilkan plastisitas yang baik (mudah digulung). 

Untuk menghasilkan fruit leather dengan kriteria tersebut maka ditambahkan 

gelatin sebagai penstabil yang diharapkan dapat memperbaiki plastisitas dari fruit 
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leather tersebut. Selain itu dilakukan penambahan gula sebagai aplikasi 

pengawetan produk (Historiarsih, 2010). 

  

1.2.5. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Fruit Leather 

a. Kadar air  

Menurut Winarno (2002), kandungan air dalam bahan pangan ikut 

menentukan akseptabilitas, kesegaran dan daya tahan bahan. Air 

merupakan komponen paling penting dalam bahan makanan karena air 

dapat mempengaruhi penampakan, tekstur dan cita rasa makanan. 

Kandungan air dalam bahan makanan mempengaruhi daya tahan bahan 

makanan terhadap serangan mikroorganisme yang dinyatakan dengan aw, 

yaitu jumlah air bebas yang dapat digunakan oleh mikroorganisme untuk 

pertumbuhannya. Pada fruit leather kadar air dipengaruhi oleh suhu 

pengovenan dan konsentrasi agen pengikat yang digunakan. 

 

b. Suhu 

Suhu beruhubungan erat dengan daya larut gula dalam pembuatan 

selai.Daya larut yang tinggi dari sukrosa merupakan salah satu dari sifat-

sifatnya yang penting. Suhu juga berpengaruh pada kadar air produk akhir 

fruit leather (Buckle et all, 1987). 

 

c. Komposisi bahan dasar  

Bahan dasar memiliki peranan penting.Setiap produk mempunyai 

komposisi bahan dasar yang berbeda. Komposisi rata-rata bahan yang 

digunakan yaitu 45% daging buah dan 55% gula (SNI, 2008). Pada fruit 

leather komposisi yang digunakan antara lain buah pepaya, air, gula, asam 

sitrat, dan gelatin. 

  



7 
 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ialah 

 Untuk mengetahui pengaruh penambahan gelatin pada fruit leather 

 Untuk mengetahui pengaruh penggunaan suhu pengovenan dengan level yang 

berbeda terhadap produk akhir fruit leather berdasarkan karakteristik fisik ( 

warna dan tekstur)  

 Untuk mengetahui tingkat penerimaan konsumen secara sensori 


