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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Seiring dengan berjalannya waktu terdapat banyak supermarket yang ada di kota-kota besar 

seperti kota Semarang. Supermarket menjual berbagai produk yang lengkap dengan tempat 

yang nyaman untuk berbelanja, berbelanja dapat dilakukan sewaktu-waktu (pagi hingga 

malam hari) karena jam buka pada supermarket lebih panjang dibandingkan dengan pasar 

tradisional. Selain itu supermarket mordern juga sangan memperhatikan penanganan dan 

kualitas mutu terhadap produk yang dijualnya. Supermarket modern pada dasarnya 

merupakan hasil pengembangan dari pasar tradisional. Dalam supermarket dapat dijumpai 

beraneka macam produk salah satunya seperti buah segar. 

 

Supermarket merupakan salah satu bentuk dari toko modern dengan sistem pelayanan 

mandiri. Toko Modern sendiri dibedakan menjadi 5 kategori. Hal ini dipertegas dalam  

(Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007, 2007) dalam Pasal 3, yang 

membedakan 5 kategori toko modern dalam hal luas lantai penjualan sebagai berikut:  

a) Minimarket, kurang dari 400 m2 (empat ratus meter per segi); 

b) Supermarket, 400 m2 (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu 

meter per segi); 

c) Hypermarket, diatas 5.000 m2 (lima ribu meter per segi);  

d) Department Store, diatas 400 m2 (empat ratus meter per segi); 

e) Perkulakan, diatas 5.000 m2 (lima ribu meter per segi). 

 

Buah adalah hortikultura yang memiliki manfaat seperti: penunjang gizi masyarakat. Buah 

banyak mengandung mineral, vitamin, dan kandungan gizi lainnya. Kandungan gizi pada 

setiap buah berbeda-beda tergantung dengan beberapa faktor seperti varietas, iklim, 

pemeliharaan tanaman, cara panen, tingkat pematangan waktu panen dan kondisi 

penyimpanan  (Rahayu & Pribadi, 2012). 

 

Buah segar umumnya memiliki kadar air yang relatif tinggi yang dapat mempercepat 

terjadinya kerusakan, yang berasal dari pengaruh biologis seperti bakteri dan jamur penyebab 

kebusukan. Cara penanganan dan cara penyimpanan juga menjadi salah satu faktor fisik yang 

dapat mempengaruhi kualitas pada buah tersebut. Salah satu buah segar yang rentan terhadap 

kerusakan adalah buah pepaya jenis california.  
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Buah pepaya (Carica papaya l) merupakan salah satu buah yang memiliki kandungan gizi 

lengkap dan harganya relatif murah. Selain itu pepaya merupakan buah lokal yang tidak 

mengenal musim dan banyak diminati oleh masyarakat. Sekitar 60% bagian dari buah pepaya 

dapat dikonsumsi. Buah pepaya memiliki terkstur daging buah yang lembut dan mudah rusak, 

maka dari itu buah pepaya tidak tahan jika disimpan dalam jangka waktu yang lama. Dalam 

proses penanganannya pun juga memerlukan penanganan yang sesuai agar tidak merusak 

fisik dari buah pepaya yang dapat memicu penyebab kerusakan pada buah pepaya.  

 

Buah pepaya california dipilih karena pepaya california bukan merupakan buah musiman 

sehingga sering dijumpai dijual di supermarket-supermarket ataupun pasar tradisional. Buah 

pepaya california memiliki tekstur kulit yang tipis dan lunak sehingga rentan terhadap luka 

yang dapat membuat rusak buah pepaya california dan juga rentan terhadap kontaminasi 

jamur. Pepaya california juga memiliki rasa yang manis, daging buahnya kenyal dan tebal. 

Selain itu pepaya california memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena harga pepaya 

california lebih mahal dari pada harga pepaya lokal. Pepaya california sangat diminati oleh 

kalangan menengah keatas dan pada umumnya banyak di jual di supermarket. 

 

Good Handling Practices (GHP) merupakan suatu pedoman yang menjelaskan cara 

penanganan pasca panen hasil pertanian yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman 

dan layak dikonsumsi (Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 20/Permentan/OT.140/2/2010, 

2010) Buah pepaya memerlukan penanganan khusus agar menghasilkan buah yang 

berkualitas pada saat panen. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam peningkatan mutu 

buah pepaya adalah; penentuan pada saat pemetikan (apakah umur buah sudah cukup untuk 

dipetik) atau pemanenan, penyimpanan, penanganan segar dan penyimpanan buah tersebut.  

 

Buah pepaya merupakan buah dengan umur simpan yang relatif pendek yang sangat 

dipengaruhi oleh cara penanganan, namun sampai saat ini belum banyak penelitian mengenai 

penanganan buah pasca panen di supermarket yang diketahui oleh konsumen. Penting untuk 

dilakukan penelitian mengenai bagaimana supermarket melalukan penanganan kepada buah 

pepaya california sebelum sampai ketangan konsumen, sehingga konsumen menjadi tahu 

bahwa buah pepaya atau buah segar yang dijual di Gelael atau Giant dilakukan secara benar 

sesuai dengan pedeoman GHP, sehingga menghasilkan buah pepaya yang memiliki kualitas 

yang baik dan dapat dijual dalam keadaan segar. 
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1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Buah Pepaya 

Buah pepaya (Carica papaya L) merupakan buah yang bukan buah asli dari Indonesia. 

Tanaman pepaya ini diduga berasal dari Amerika Tengah yang memiliki iklim tropis. 

Sedangkan di Indonesia, tanaman pepaya baru dikenal pada sekitar tahun 1930-an khususnya 

di kawasan pulau Jawa.  

 

Buah pepaya berbentuk bulat hingga lonjong, tergantung pada varietasnya. Ketika muda 

umumnya buah pepaya memiliki kulit buah berwarna hijau dan akan berubah berwarna 

oranye kemerah-merahan apabila sudah masak. Buah pepaya memiliki bagian dalam buah 

yang berongga dan memiliki banyak biji berwarna hitam (Haryoto, 1998). 

 

Gambar 1. Gambar buah pepaya califormia 

Sumber : https://bogor.net/wp-content/uploads/2018/02/buah-pepaya.jpg 

 

Buah pepaya merupakan penghasil vitamin A dan sumber vitamin C. buah pepaya juga 

memiliki banyak kandungan gizi. Kandungan gzi pada buah pepaya data dilihat pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Nutrisi Pepaya Nilai per 100 gram Porsi Makan. 

Komponen Kandungan Gizi 

Air 88.06 g 

Energi 43 kkal 

Protein 0,47 g 

Lemak 0,26 g 

Karbohidrat 10,82 g 

Serat  1,7 g 

Gula, total 7,82 g 

Vitamin A 950 IU 

Vitamin C 60,9 mg 

Vitamin E (alpha-tocopherol)  0.30 mg 

 (USDA, National Nutrient Database for Standard Reference, 2016) 

https://bogor.net/wp-content/uploads/2018/02/buah-pepaya.jpg
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Buah pepaya dapat dikonsumsi oleh segala usia, mulai dari balita, anak-anak, orang dewasa 

dan juga lansia. Permintaan pasar pada buah pepaya juga mengalami kenaikan pada setiap 

taunnya. Hal ini membuktikan bahwa buah pepaya merupakan salah satu buah unggulan dan 

sangat diminati oleh masyarakat Indonesia karena kandungan gizi yang terkandung dalam 

buah pepaya tersebut. Buah pepaya juga merupakan buah yang tidak mengenal musim, hal ini 

dikarenakan hasil produksi buah pepaya yang mengalami fluktuasi dan hasil produksi yang 

cukup banyak. Hasil produksi buah pepaya dapat dilihat dalam Tabel 2.  

 

Tabel 2. Hasil Produksi Buah Pepaya Tahun 2012-2016. 

Komoditas  
Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

Pepaya (Ton) 906.305 909.818 840.112 851.582 904.282 

 (Statistik Pertanian, 2017) 

 

1.2.2.  Standar Kualitas Buah Pepaya 

Sistem jaminan mutu merupakan tatanan serta upaya untuk menghasilkan produk yang aman 

dan bermutu yang sesuai dengan standar atau teknis ersyaratan minimal. Untuk menjamin 

kualitas mutu diperlukan Good Agricultural Practices (GAP) yang merupakan salah satu 

pedoman yang menjelaskan tentang cara budidaya tumbuhan yang baik agar menghasilakan 

pangan yang bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi (Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor : 20/Permentan/OT.140/2/2010, 2010). Untuk menjamin kualitas buah pepaya maka 

diterapkan standar yang menetapkan ketentuan tentang mutu, ukuran, toleransi, penampilan, 

pengemasan, pelabelan, rekomendasi dan higienis pada suatu produk buah pepaya (Standar 

Nasional Indonesia, 2009). 

 

Berdasarkan (Standar Nasional Indonesia, 2009), pepaya digolongkan menjadi 3 (tiga) kelas 

mutu, yaitu: 

 

a) Kelas Super 

Pepaya bermutu paling baik (super) yang mencerminkan ciri varietas/tipe komersial, bebas 

dari kerusakan, kecuali kerusakan yang sangat kecil. 
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b) Kelas A 

Pepaya bermutu baik yang mencerminkan ciri varietas/tipe komersial, dengan kerusakan 

kecil yang diperoleh sebagai berikut: 

- Sedikit penyimpangan pada bentuk 

- Sedikit kerusakan pada kulit buah (seperti memar akibat benturan, terbakar sinar 

matahari dan kena getah). 

- Total kerusakan tidak lebih 10% dari luas permukaan kulit dan tidak mempengaruhi 

daging buah. 

 

c) Kelas B 

Pepaya bermutu baik yang mencerminkan ciri varietas/tipe komersial dengan kerusakan yang 

diperbolehkaan sebagai berikut: 

- Penyimpangan pada bentuk 

- Penyimpangan warna 

- Kerusakan pada kulit buah (seperti memar akibat benturan, terbakar sinar matahari 

dan kena getah) 

- Total kerusakan maksimum 15% dari luas permukaan kulit dan tidak mempengaruhi 

daging buah. 

 

Dari semua kelas buah pepaya, memiliki ketentuan minimum yang harus dipenuhi, antara 

lain: 

- Utuh 

- Penampilan buah segar 

- Padat (firm) 

- Layak dikonsumsi 

- Bersih, bebas dari benda-benda asing yang tampak 

- Bebas dari hama dan penyakit (kecuali untuk kelas B) 

- Bebas dari memar 

- Bebas dari kerusakan akibat temperatur rendah dan temperatur tinggi 

- Bebas dari kelembapan eksternal yang abnormal, kecuali pengembunan sesaat setelah 

pemindahan dari tempat penyimpan dingin. 

- Bebas dari aroma dan rasa asing 

- Tangkai buah panjangnya tidak lebih dari 3 cm. 

(Standar Nasional Indonesia, 2009) 
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1.2.3.  Good Handling Buah Pepaya 

Prinsip utama dari pemanenan buah pepaya adalah menghindari luka atupun rusak pada buah. 

Pada saat pemetikan buah harus dijaga agar getah tidak menetes pada kulit buah. Buah 

pepaya merupakan buah klimaterik sehingga cara penyimpanan buah pepaya memerlukan 

perlakuan tertentu sehingga dapat menghambat proses ematangan buah pepaya dan dapat 

memperpanjang umur simpan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membungkus buah 

pepaya dengan menggunakan plastik tidak berlubang yang dalamnya diletakkan potongan 

batu bata kecil yang sudah dicelupkan dengan menggunakan larutan KMnO4. Cara ini 

dilakukan agar dapat menunda pematangan buah selama 32 hari dan dapat memperpanjang 

umur simpan selama 36 hari sehingga buah pepaya dapat awet dan bertahan lama jika harus 

dikirim dalam perjalanan jauh (Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 

20/Permentan/OT.140/2/2010, 2010). 

 

Buah pepaya yang masih segar dan baru dipetik dari kebun dikemas dengan cara 

mengguakan kertas koran, plastik berlubang dan dimasukkan kedalam karton atau keranjang 

yang diberi penyekat dari potongan kertas. Cara pengemasan buah pepaya dapat dilakukan 

dengan cara menyusun buah pepaya secara berjajar, menyilang atau disusun secara 

bertingkat. Dengan cara pengemasan seperti ini kerusakan buah pasca panen dapat berkurang 

dan buah dapat aman ketika dalam pengiriman (Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 

20/Permentan/OT.140/2/2010, 2010). 

 

Kerusakan-kerusakan pada buah pepaya dapat terjadi akibat dari benturan selama proses 

panen, proses pengiriman atau pada saat penataan display. Pada saat proses pemanenan atau 

proses pengiriman kebanyakan para pemasok tidak memberikan bantalan yang membuah 

buah bersentuhan langsung dengan atau ataupun tempat pengangkut. Permukaan kulit buah 

pepaya yang tipis dapat membuat buah pepaya mudah rusak jika terkena goresan dan 

benturan. Benturan mekanis dapat menyebabkan memar pada permukaan kulit buah pepaya 

sehingga memicu kerusakan lebih lanjut dan berakibat tumbuhn ya mikroorganisme   

(Salulinggi, Longdong, Kairupan, & Rantung, 2014). 

 

Dalam (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

7373/Permentan/OT.140/7/2013, 2013) Tentang Pedoman Panen, PascaPanen, dan 

Pengolahan Bangsal Pasca Panen Hortikultura yang baik menjelaskan bahwa terdapat 
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beberapa tahap yang dapat menjadi pedoman dalam menangani buah pepaya yang baik 

seperti: 

- Pewadahan; 

- Penyortiran; 

- Pembersihan buah; 

- Pengkelasan mutu buah; 

- Pengemasan; 

- Penyimpanan; 

- Dan Pengangkutan. 

 

1.2.4.  Proses Pemasakan Buah 

Pepaya merupakan salah satu buah dengan respirasi klimaterik. Buah klimaterik merupakan 

buah dengan prosuksi CO2 yang tinggi sehingga selama proses pemasakan (ripening) dan 

juga prosduksi etilen yang tinggi. Produksi etilen yang tinggi dapat menyebabkan proses 

pematangan buah yang lebih cepat. Kecepatan pematangan buah ini dapat mempengaruhi 

umur simpan pada buah. Selain itu, umur simpan pada buah juga dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti faktor prapanen dan pascapanen. Faktor prapanen akan sangat 

memperngaruhi kualitas buah Kualitas prosuk pasca panen dipengaruhi oleh perkembangan 

produk selama awal pertumbuhan tanaman, pertumbuhan buah dan teknologi pasca panen.  

 

Proses pematangan buah klimaterik berlangsung setelah buah dipetik. Pola respirasi yang 

diawali dengan peningkatan secara lambat, kemudian meningkat, dan menurun kembali 

setelah mencpai puncak.  Laju respirasi dapat menentukan potensi pasar dan masa simpan 

yang berkaitan dengan; kehilangan kenampakan yang baik, kehilangan air, kehilangan nilai 

nutrisi dan berkurangnya nilai cita rasa. Laju respirasi juga sering digunakan sebagai index 

yang baik untuk menentukan masa simpan panen produk segar (Utama I. M., 2001). Masa 

simpan produk segar dapat diperlambat dengan menggunakan cara menempatkan produk 

pada lingkungan yang dapat memperlambat laju respirasi mengurangi ketersediaan oksigen, 

dan juga menjaga kelembapan yang cukup dari udara yang ada disekitar produk.  

Reaksi laju respirasi:  

C6H12O6 + O2 -------------> CO2 + H2O + Energi + panas. 
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1.2.5.  Karateristik Fisik Buah 

Perubahan warna yang terjadi pada buah pepaya dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

kematangan pada buah. Warna yang diukur dilihat dari warna kulit serta danging buah. 

Pengukuran warna ini dikenal dengan colorimetry. Warna merupakan hubungan antara 

presepsi dan interpretasi subjektif. L* a* b* merupakan satuan warna yang populer untuk 

pengukuran warna sebuah objek dan digunakan dalam segala bidang secera meluas. Pada 

satuan ini L* menunjukkan nilai kecerahan (lightness) dengan skala 0 hingga 100, sedangkan 

a* dan b* menunjukkan nilai koordinat chromacity dengan skala -60 hingga 60 (MacDougall, 

2002). Nilai +a* menandakan warna merah dan –a* menandakan wara hijau, sedangkan nilai 

+b* menandakan warna kuning dan nilai –b* menandakan warna biru (Silva, Schnell, 

Meerow, Winterstein, Cervantes, & Brown, 2005). Nilai lighness menunjukan seberapa cerah 

warna suatu bahan sehingga warna dapat dibedakan menjadi warna gelap dan warna cerah, 

misalnya warna kuning lemon lebih bersinar dari warna kuning jeruk (Minolta, 1998). 

Tekstur merupakan salah satu faktor yang dapat dinilai langsung oleh konsumen untuk 

mengetahui mutu kualitas produk suatu produk makanan. Selain itu pengukuran tekstur dapat 

dilakukan dengan menggunakan alat Texture Analyzer. Tekstur sendiri merupakan 

karateristik fisik yang berasal dari struktur elemen pada makanan dimana makanan dapat 

dirasakan memalu sentuhan ang berhubungan dengan deformasi, desintregasi kekuatan aliran 

makanan yang diukur secara obyektif diukur oleh fungsi massa, jarak dan waktu (Bourne, 

2002). 

1.2.6.  Karateristik Kimia  

Selama proses pendistribusian dan proses penyimpanan sangat berpengaruh terhadap kadar 

air pada buah pepaya. Kadar air merupakan salah satu faktor terpenting guna mengetahui 

karateristik pada buah pepaya. Kadar air merupakan presentase kanduangan air dalam suatu 

bahan pangan yang dapat dinyatakan dalam berdasarkan berat kering (dry basis) atau 

berdasarkan berat basah (wetbasis). Prinsip penentuan kadar secara pengeringan denan cara 

menguapkan air yang terkandung dalam bahan pangan dengan pemanasan. Selanjutnya bahan 

ditimbang hingga mencapai berat konstan yang berarti semua air sudah diuapkan 

(Sudarmardji, 1997).  

 

Selain itu rasa manis pada daging buah dipengaruhi oleh kadar sukrosa pada buah pepaya. 

Daging buah yang manis ditunjukkan dengan kadar sukrosa yang tinggi dan rasa daging buah 
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yang kurang manis ditunjukkan dengan kadar sukrosa yang rendah. Kadar sukrosa daging 

pepaya lebih dari 12°Brix sehingga dapat dikategorikan manis (Budiyanti, Purnomo, 

Karsinah, & Wahyudi, 2005). Kadar gula diukur dengan menggunakan alat yang bernama 

refraktometer yaitu alat yang digunakan untuk menganalisis kadar sukrosa pada suatu bahan 

makanan. 

  

1.3. Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penanganan buah papaya 

california (Carica pepaya L) di supermarket besar dan untuk mengetahui karakteristik fisik 

dan karakteristik kimia dari buah pepaya segar dan buah pepaya yang dianggap sudah tidak 

layak jual. 


