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4. PEMBAHASAN 

Pepaya merupakan suatu komoditas yang memiliki kadar air yang tergolong 

tinggi. Oleh sebab itu, umur simpan buah tersebut relatif rendah. Sedangkan buah 

yang dihasilkan tergolong cukup banyak. Maka perlu dilakukan pengolahan buah 

tersebut untuk meningkatkan nilainya dalam pasaran. Pengolahan buah pepaya 

menjadi manisan, sirup,  selai, fruit leather bisa dilakukan. 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 (Winarno,1992). 

 

Fruit leather tergolong sebagai hasil olahan pangan seperti manisanyang memiliki 

kadar air dan aktivitas air yang rendah, sehingga memiliki umur simpan yang 

cukup lama Winarno (1992). Dalam mengatasi masalah umur simpan komoditas 

pepaya,  fruit leather sangat cocok digunakan sebagai solusi. Selain mudah dalam 

proses pembuatan, juga memiliki umur simpan yang tinggi, dan memiliki daya 

jual di pasaran Indonesia. 

 

Beberapa faktor penting yang menentukan keberhasilan dalam proses pembuatan 

fruit leather yaitu suhu pengovenan, konsentrasi gula yang digunakan, serta 

konsentrasi gelatin yang digunakan. Berdasarkan wujud hasil produk jadi, 

konsumen menilai fruit leather dari segi warna, rasa, dan tekstur. Pada penelitian 

ini, fruit leather diuji dari segi warna dan tekstur pada produk jadi. Dan dengan 

menggunakan variabel pembeda pada proses pengolahan yaitu suhu pengovenan 

dan konsentrasi gelatin yang digunakan. 

 

4.1. Atribut penting pada fruit leather 

4.1.1. Warna 

Warna merupakan atribut pangan yang menentukan daya tariknya terhadap 

konsumen.Sebelum  mengonsumsi, atribut warna menjadi atribut pertama yang 

digunakan sebagai alat untuk menentukan. Maka dari itu, penelitian ini 

menggunakan atribut warna sebagai atribut yang diteliti. Untuk mengukur hasil 

warna yang dihasilkan, maka dilakukan uji dengan menggunakan dua metode, 
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yaitu dengan menggunakan alat chromameter, dan dengan menggunakan sensori 

sebagai uji pembandingnya. Cara kerja kromameter ialah mengukur warna dari 

permukaan suatu benda. Prinsip alat ini  ialah interaksi antara energi cahaya diffus 

dengan atom atau molekul dari objek yang dianalisis.  

 

Pada atribut warna yang diukur dengan menggunakan alat chromameter 

dihasilkan 3 data yaitu nilai L*(kecerahan), nilai a* (redness), dan nilai b* 

(yellowness). Sedangkan melalui metode sensori, diukur nilai kesukaan konsumen 

dengan menggunakan metode rating skala 1-4. 

 

4.1.2. Tekstur 

Selain warna, atribut yang diuji ialah atribut tekstur. Saat mengonsumsi, 

konsumen cenderung fokus kepada tekstur dan rasa produk. Maka penelitian ini 

menguji pengaruh suhu dan konsentrasi gelatin terhadap tekstur produk. Tekstur 

diuji dengan mengunakan alat uji texture analyzer dan dengan mnggunakan 

sensori. Pada alat uji texture analyzer atribut tekstur yang diuji ialah secara 

hardness.Sedangkan dengan metode sensori, atribut yang diuji ialah pada 

hardness, tensile strength, dan chewiness .Texture analyzer tidak bisa menguji 

atribut , tensile strength, dan chewiness pada fruit leather dikarenakan produk 

yang diuji terlalu mudah rapuh saat ditarik. Setelah mendapatkan hasil uji, 

kemudian dibandingkan antara hasil uji dari alat texture analyzer dengan hasil dari 

sensori. 

 

4.2. Faktor-faktor yang berpengaruh pada fruit leather 

4.2.1. Suhu pengovenan 

Suatu proses pengolahan selalu terdapat CCP (Critical control point). CCP 

merupakan suatu titik, tahap, atau prosedur dimana bahaya yang berhubungan 

dengan pangan dapat dicegah, dieliminasi, atau dikurangi hingga ke titik yang 

dapat diterima (diperbolehkan atau titik aman) (Sudarmaji, 2005). Pada 

pengolahan fruit leather CCP terdapat pada saat pengovenan.  
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Selama proses pengovenan terjadi perubahan karakterisktik yang terjadi. Pada 

perubahan kimiawi, kadar air mengalami penguapan. Pada perubahan biologis, 

terjadinya penuruan jumlah mikroorganisme. Pada perubahan fisik, terjadi 

perubahan warna dan tekstur. 

 

Selama proses pengolahan fruit leather, proses pengovenan menjadi faktor 

penting yang mempengaruhi kualitas hasil akhir produk. Pada penelitian ini, 

terdapat tiga variabel suhu pengovenan yang diuji yaitu 50
o
C, 60

o
C, dan 70

o
C. 

Pengovenan dilakukan dengan menggunakan oven selama 6jam. Waktu yang 

digunakan berdasarkan uji pendahuluan yang dilakukan dimana untuk 

mendapatkan kadar air produk yang sama yaitu pada titik kurang lebih 15%. 

 

Dari hasil kenampakan produk akhir, dapat dilihat terdapat perubahan warna yang 

jelas antara fruit leather dengan perubahan suhu pengovenan yang digunakan. 

Maka disimpulkan suhu pengovenan mempengaruhi kualitas produk akhir. 

Sehingga pada penelitian ini suhu pengovenan digunakan sebagai variabel uji. 

 

4.2.2. Konsentrasi gelatin 

Gelatin adalah protein yang diperoleh dari hidrolisis parsial kolagen dari kulit, 

jaringan ikat putih dan tulang hewan. Gelatin menyerap air 5-10 kali beratnya. 

Gelatin larut dalam air panas dan jika didinginkan akan membentuk gel (Anonim, 

1995). Karena sifatnya yang mampu menyerap air sangat tinggi, gelatin berperan 

besar dalam membentuk tekstur fruit leaher. 

Penggunaan gelatin dalam pembuatan fruit leather dapat menghambat kristalisasi 

gula, mengubah cairan menjadi padatan yang elastis, memperbaiki bentuk dan 

tekstur fruit leather yang dihasilkan. Penambahan gelatin tentu saja dapat 

mempengaruhi sifat fisik dan kimia dari produk tersebut. Salah satu faktor 

terpenting dalam pembentukan gel adalah konsentrasi gelatin dalam campuran, 

karena gel hanya akan terbentuk dalam batas tertentu. Jika konsentrasi gelatin 

terlalu rendah, maka gel akan menjadi lunak atau tidak terbentuk gel, tetapi bila 

konsentrasi gelatin yang digunakan terlalu tinggi, maka gel yang terbentuk akan 

kaku (Vail et all, 1978). 
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Pada fruit leather kandungan gelatin berperan sebagai agen pengikat dan 

membentuk tekstur. Sehingga sangat erat kaitannya dengan tekstur. Maka 

kombinasi antara konsentrasi gelatin dan hasil tekstur yang dihasilkan digunakan 

sebagai fokus penelitian. 

 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan tekstur dan warna merupakan atribut penting 

yang harus diperhatikan dalam fruit leather. Suhu pengovenan dan konsentrasi 

gelatin yang digunakan berperan besar dalam mempengaruhi hasil warna dan 

tekstur yang dihasilkan. Sehingga kombinasi konsentrasi dan perlakuan antara 2 

faktor tersebut menjadi titik fokus dalam penelitian ini. 

 

4.3. Hubungan atribut tekstur terhadap suhu pengovenan dan kadar 

gelatin yang digunakan 

Dari hasil penelitian (Gambar2, Tabel2), dapat dilihat bahwa semakin tinggi 

konsentrasi gelatin maka semakin tinggi nilai hardness fruit leather yang 

dihasilkan. Semakin tinggi suhu pengolahan yang digunakan maka akan 

menghasilkan hasil tekstur yang semakin tinggi pula. Dapat disimpulkan bahwa 

untuk menghasilkan tekstur dengan nilai hardness yang tinggi, dapat dilakukan 

dengan meningkatkan konsentrasi gelatin dan suhu pengovenan. 

 

Pada fruit leather, gelatin berperan sebagai agen pengikat. Gelatin memiliki 

susunan asam amino yang menyerupai kolagen, dimana glisin merupakan 2/3 dari 

seluruh asam amino yang menyusunnya, 1/3 asam amino yang tersisa diisi oleh 

prolin dan hidroksiprolin (Tazwir dkk, 2007). Dengan kandungan asam amino 

penyusunnya, pada adonan fruit leather gelatin akan sangat mudah mengikat air. 

Sehingga membentuk tekstur yang kompak dan padat. Pernyataan tersebut sesuai 

dengan hasil penelitian yang menyatakan semakin tinggi kandungan gelatin, 

semakin besar nilai tekstur (hardness) yang dihasilkan. 

 

Pernyataan  Ward dan Courts, (1977) mampu mendukung pernyataan sebelumnya, 

dimana dalam penelitiannya tentang ekstrak gelatin dari berbagai sumber. Gelatin 

mampu menurunkan nilai aktifitas air, sehingga dalam penerapannya di bidang 
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pangan, gelatin berperan besar dalam pembentukan tekstur. Kandungan air suatu 

produk pangan memberi kontribusi besar terhadap tekstur yang dihasilkan. Seperti 

dalam penelitian ini, dari hasil pengamatan diatas, dapat dilihat semakin tinggi 

konsentrasi gelatin yang digunakan,maka semakin besar pula nilai hardness yang 

dihasilkan. 

 

Setiap perubahan suhu pengovenan akan mempengaruhi nilai tekstur (hardness) 

yang terbentuk. Selama pengovenan terjadi penguapan air yang menyebabkan 

menurunnya kadar air produk, dan mempengaruhi tekstur (Henderson, 1995). Dari 

hasil pengamatan diatas, dapat diketahui semakin tinggi suhu pengovenan maka 

semakin tinggi nilai tekstur yang dihasilkan. Grafik yang terbentuk menghasilkan 

garis lurus, dimana semakin tinggi konsentrasi gelatin, dan semakin tinggi suhu 

pengovenan maka nilai tekstur juga semakin tinggi. 

 

Dari Tabel 2 dapat diketahui ada beda nyata antara kombinasi perlakuan baik dari 

vaiabel suhu pengovenan dengan konsentrasi gelatin. dapat dikatakan setiap 

perubahan suhu dan perubahan konsentrasi gelatin yang digunakan menghasilkan 

tekstur (hardness) yang berbeda nyata.Namun ada satu yang menunjukan 

kesamaan/ tidak ada beda nyata, yaitu pada kombinasi konsentrasi gelatin 6% 

dengan suhu pengovenan  60
o
C, dan dengan kombinasi konsentrasi gelatin 6% 

dengan suhu pengovenan  70
o
C. Hasil ujinya secara berurutan yaitu 4478±41.4

b2 

dan 4663±26.3
b2

. 

 

Dapat disimpulkan pengolahan fruit leather pepaya dengan kombinasi konsentrasi 

gelatin 6% dengan suhu pengovenan  60
o
C, dan dengan kombinasi konsentrasi 

gelatin 6% dengan suhu pengovenan  70
o
C dari segi tekstur hasilnya sama. 

Sedangkan dengan kombinasi perlakuan yang lain menghasilkan tekstur yang 

berbeda. 

 

Semakin tinggi tekstur yang dihasilkan, belum tentu disukai oleh konsumen.Rolls 

(2001) menyatakan bahwa perubahan fisik yang terjadi pada produk pangan 

selama proses pemanasan belum tentu disukai konsumen, oleh sebab itu perlu 



30 
 

 

 

dilakukan uji lanjutan seperti uji sensori untuk mengetahui tingkat penerimaan 

konsumen terhadap produk. Berdasarkan uji sensori yang dilakukan dari segi 

tekstur, yang paling disukai ialah pada perlakuan suhu pengovenan 50
o
C dengan 

konsentrasi gelatin 9% dan suhu pengolahan 70
o
C dengan konsentrasi gelatin 6% 

yaitu dengan nilai rating 3.70. Kesukaan terhadap tekstur (hardness) dinilai dari 

segi kemudahan dalam mengunyah. Semakin mudah dikunyah, maka akan 

semakin tinggi nilai kesukaannya. Pada hasil uji tekstur (Tabel 2) diatas, dapat 

dikatakan tekstur yang semakin tinggi, diakibatkan menurunnya kadar air suatu 

produk dan akan berdampak produk menjadi keras, sehingga mengalami kesulitan 

dalam penguyahan, yang mengakibatkan produk kurang disukai.  

 

4.4. Hubungan atribut warna terhadap suhu pengovenan dan kadar gelatin 

yang digunakan 

 

Pada penelitian ini, atribut warna diuji dengan menggunakan chromameter.Dan 

dihasilkan warna dengan indikator L, a, b. Indikator L menunjukan tingkat 

kecerahan produk. Pada produk yang diuji, nilai lightness yang dihasilkan 

bervariasi. Nilai lightness paling tinggi ialah pada formulasi gelatin 9% dengan 

suhu pengovenan 50
o
C dengan nilai 74,33. Nilai lightness yang terbentuk 

berbanding lurus dengan konsentrasi gelatin pada setiap perlakuan suhu 

pengolahan. Maka dapat disimpulkan semakin tinggi formulasi gelatin yang 

digunakan, maka nilai lightness juga akan semakin besar.  

 

Imeson (1992), menyatakan bahwa gelatin yang baik menurut standar adalah tidak 

berwarna, transparan, rapuh, tidak berbau dan tidak berasa. Penggunaan gelatin 

dalam produk pangan diharapkan tidak memberikan perubahan warna.Sehingga 

dapat dikatakan gelatin tidak mengubah warna produk. Tetapi dengan 

penambahan gelatin akan menurunkan aktifitas air, dan kandungan air akan 

mempengaruhi warna akhir produk fruit leather. 

Pengaruh suhu pada warna selama proses pembuatan fruit leatherterjadi pada saat 

pengovenan. Semakin tinggi suhu pengovenan, nilai lightness yang dihasilkan 

akan semakin rendah. Hal ini diduga karena selama proses pemanasan, terjadi 
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reaksi karamelisasi. Karamelisasi merupakan suatu proses pencoklatan non 

enzimatis yang meliputi degradasi gula-gula tanpa adanya asam amino atau 

protein (Baltes,1982). Sehingga bila gula dilakukan pemanasan di atas titik 

leburnya sendiri, maka warnanya akan berubah menjadi coklat disertai juga 

dengan perubahan cita rasa.  

 

Winarno dalam bukunya yang berjudul Ilmu Pangan dan Gizi (1999) mengatakan 

bahwa pada proses karamelisasi sukrosa terpecah menjadi glukosa dan fruktosan. 

Fruktosan ialah fruktosa yang mengalami kekurangan satu molekul air. Suhu yang 

tinggi pada saat pemanasan mampu mengeluarkan satu molekul air dari setiap 

molekul gula sehingga terjadi juga glukosan. Reaksi ini kemudian dilanjutkan 

dengan dehidrasi polimerasi jenis asam yang timbul di dalamnya. 

 

Pada beberapa produk pangan, reaksi karamelisasi dilakukan dengan sengaja dan 

diharapkan seperti pada permen dan pembuatan karamel susu. Reaksi karamelisasi 

mengakibatkan produk terlihat gelap. Pada fruit leather proses karamelisasi 

cenderung kurang diharapkan. Semakin tinggi reaksi karamelisasi yang terjadi 

dipicu oleh semakin tinggi suhu yang digunakan.Seperti pada tabel 3, semakin 

tinggi suhu pengovenan semakin rendah nilai lightness. Pada penggunaan suhu 

70
o
C, fruit leather yang dihasilkan cenderung seperti gosong. Berdasarkan hasil 

sensori, dari segi warna secara keseluruhan yang paling disukai ialah pada 

pengolahan suhu pengovenan 50
o
C dengan konsentrasi gelatin 6%. 
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4.5. Tingkat penerimaan konsumen secara sensori 

Nilai hardness yang semakin tinggi belum tentu disukai oleh konsumen. Begitu 

pula nilai lightness yang semakin tinggi belum tentu dapat diterima oleh 

konsumen. Buckle (2010), yang menyatakan bahwa produk yang memiliki nilai 

hardness terlalu tinggi cenderung kurang disukai konsumen. Melalui uji sensori 

atribut hardness produk yang paling disukai memiliki nilai hardness tertinggi ke 3 

yaitu sebesar 4699gf. 

 

Dari kedua kombinasi hasil uji antara sensori dan dengan menggunakan 

chromameter. Disimpulkan formulasi fruit leather yang paling baik dan paling 

disukai ditinjau dari aspek warna ialah dengan pengolahan pengovenan 50
o
C 

dengan konsentrasi gelatin 6%. Yaitu pada metode sensori, formulasi ini sangat 

digemari.Pada metode dengan menggunakan chormameter, formulasi ini memiliki 

nilai tertinggi kedua. Seperti yang dikatakan Priyanto (1988), suhu pengolahan 

yang terlalu tinggi akan kualitas menurunkan warna produk yang akan berdampak 

pada kesukaan konsumen terhadap produk. 

 

Pada uji tekstur dengan metode sensori dibagi menjadi 3 yaitu, hardness, tensile 

strength, dan chewiness.Untuk mengukur formulasi produk yang paling disukai 

ditinjau pada besarnya grafik radar yang dihasilkan. Grafik radar dapat dilihat 

pada gambar 6-9.Grafik radar disajikan berdasarkan suhu pengovenan dan terbagi 

menjadi tiga yaitu 50
o
C, 60

o
C, dan 70

o
C. Pada grafik radar dengan pengolahan 

suhu 50
o
C dan 60

o
C terlihat memiliki grafik radar dengan sudut yang cukup besar 

pada seluruh atribut sensori yang diuji. Namun pada grafik radar 70
o
C memiliki 

grafik radar yang kecil, terutama pada atribut warna. 

 

Secara keseluruhan, grafik radar terbesar dimiliki oleh formulasi gelatin 6% 

dengan suhu pengovenan 50
o
C.Terlihat memiliki titik optimal pada 6 atribut 

sensori. Pada uji tekstur memiliki nilai 3793gf dan nilai lightness 70.91. Dari 

penelitian ini, berdasarkan data data diatas formulasi ini menjadi rekomendasi 

untuk diproduksi secara komersial. 

 


