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3. HASIL PENELITIAN 

3.1. Hasil Interview Gelael dan Giant 

 

Tabel 3. Tabel Hasil Interview Gelael dan Giant.  

Pertanyaan Gelael Giant 

Penerimaan (penimbangan dan pengecekan fisik buah) 

Tahapan penerimaan buah pepaya 
Penerimaan, penimbangan dan pengecekan fisik, 

Display, Sortasi 

Peneriman melalui loading (gudang), penimbangan 

dan pengecekan fisik, Display, Sortasi 

Kondisi buah pepaya ketika datang 

Pepaya dikemas dengan menggunakan keranjang 

bambu yang dilapisi koran atau kardus pada sisi 

permukaan keranjang bambu dan diangkut 

menggunakan mobil bak terbuka. 

Buah pepaya yang diterima dalam keadaan mentah, 

utuh (tidak cacat), bersih, berwarna hijau. Dikemas 

menggunakan keranjang plastik dan dibawa 

mengunakan mobil bak terbuka yang ditutup terpal. 

Syarat khusus yang harus dipenuhi 
Kulit buah mulus, tidak cacat, tidak terkena hama, 

tidak busuk, berwarna hijau, berat ± 2kg. 

Kualitas buah pepaya harus bersih, tidak ada cacat atau 

goresan, bentuk bulat sempurna, berat minimal ±1 kg. 

Ciri buah pepaya yang memenuhi 

syarat 

Memiliki permukan kulit yang halus, memiliki 

kenampakan segar, berwarna hijau semburat kuning, 

tidak terkena hama, berat memenuhi syarat permintan. 

Memiliki bentuk bulat, tidak cacat atau tergores, 

berwarna hijau, bersih dari kotoran (tanah atau getah), 

tidak terkena hama, memiliki berat minimal ±1 kg. 

Cara menjaga kualitas pepaya pada 

saat pengiriman  

Buah pepaya dibungkus menggunakan koran pada tiap 

buah agar tidak saling menempel dan tidak rusak 

akibat dari keranjang bambu. 

Buah harus dibawa menggunakan keranjang plastik 

dan terbungkus koran atau majalah agar tidak tergores 

atau terkena benturan. 

Tahapan penerimaan buah pepaya 
Buah pepaya diterima oleh petugas receving yang 

akan menimbang dan mensortasi buah pepaya. 

Buah pepaya disortir dan ditimbang sesuai kualitas 

buah, apabila kualitas tidak terpenuhi maka buah akan 

dikembalikan kepada supplier. 

Karusakan kualitas buah pepaya pada 

saat datang 

Terjadinya luka goresan pada kulit buah pepaya, 

adanya luka lebam pada permukaan buah pepaya. 

Adanya luka gores pada kulit buah pepaya atau penyok 

akibat tertumpuk. 
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Pertanyaan Gelael Giant 

Berat standar buah pepaya pada saat 

penerimaan 
Berat minimal ± 2 kg untuk setiap buah pepaya. Berat minimal ± 1 kg untuk setiap buah pepaya. 

Kriteria kemasan buah pepaya pada 

saat pengiriman 

Keranjang bambu yang digunakan untuk mengangkut 

harus halus sehingga tidak melukai buah pepaya, 

setiap buah dibungkus dengan menggunakan kertas 

agar tidak menempel satu sama lain. 

Kemasan harus dari bahan yang tidak dapat melukai 

kulit buah pepaya. 

Display dan Sortir  

Penangan khusus sebelum didisplay 

Pembersihan buah pepaya dari sisa tanah yang 

menempel dengan cara pengelapan menggunakan lap 

basah. 

Tidak ada, proses display dilakukan sama seperti buah 

lain. 

Tatacara display buah pepaya yang 

baik 

Buah pepaya diletakkan ditempat yang permukaannya 

halus dan dialasi dengan menggunakan kardus. Buah 

disusun secara vertikal pada saat display. 

Buah pepaya di display dalam keadaan tidur atau 

berdiri disesuaikan dengan kondisi tempat display. 

Cara mengontrol buah pepaya agar 

tetap berkualitas 

Melakukan proses sortasi setiap hari yang dilakukan 

setiap pagi. Menerapkan sistem FIFO (first in frist 

out). 

Melakukan pendisplayan secara secukupnya, jangan 

dipaksakan mendisplay buah secara berlebihan. Buah 

yang sedang matang diletakan didepan atau diatas agar 

tidak tertindih. 

Berapa lama display buah pepaya  4 hari. Kurang lebih 3 hari. 

Cara memastikan waktu display buah 

pepaya 

Buah pepaya dilakukan sortasi pada waktu pagi dan 

sore untuk mengecek buah pepaya masih layak untuk 

didisplay. 

Buah pepaya pada saat pendisplayan awal harus dalam 

keadaan mentah, karena buah pepaya hanya mampu 

bertahan kurang lebih 3 hari. 

Yang dilakukan jika buah pepaya 

melebihi masa display 

 

Buah pepaya akan dicacah menjadi bagian yang kecil-

kecil kemudian buah pepaya dibuang. 

Buah yang melebihi waktu display dan telah matang 

berlebih maka buah tersebut harus segera diproses 

untuk dijadikan barang rusak 
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Pertanyaan Gelael Giant 

 

Syarat display yang baik 

 

Permukaan kulit halus, tidak rusak atau cacat pada 

permukaan buah, tidak terdapat hama, memiliki warna 

hijau kekuningan. 

Buah memiliki warna yang bagus ( berwarna hijau ) 

dan masih mentah agar bisa terdisplay lebih lama. 

Berapa kali dalam sehari proses 

sortasi dilakukan 
Satu kali dalam sehari setiap pagi. Satu kali dalam sehari setiap pagi. 

Cara membedakan buah yang masih 

layak dan sudah tidak layak jual 

Dari ciri fisik yang memiliki warna kulit kuning 

kecoklatan, terdapat luka atau lebam pada permukaan 

kulit. 

Buah yang masih layak berwarna hijau atau kuning 

cerah. Buah yang sudah tidak layak berwarna kuning 

kusam atau orange, terdapat luka lebam pada buah 

akibat benturan. 

Perlakuan yang diberikan pada buah 

pepaya yang melewati masa display 

Buah pepaya yang melewati masa display dibuang, 

tetapi jika dalam satu buah yang tidak layak hanya 

sedikit dan sebagian besar buah masih layak, buah 

akan dijadikan buah potong atau salad buah. 

Dengan melakukan proses pemotongan buah menjadi 

kecil - kecil dan kemudian dibuang. 

Faktor yang menyebabkan buah 

pepaya tidak layak jual 

Waktu ripening buah pepaya, suhu penyimpanan buah 

pepaya, penataan pada display yang tidak sesuai 

sehingga membuah buah terluka dan cepat busuk. 

Batas waktu kematangan buah pepaya yang tidak bisa 

bertahan lama, stock buah yang masih banyak 

sehingga membuat buah menjadi busuk atau terlalu 

matang sehingga tidak menjadi layak jual. 
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Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa interview dilakukan secara langsung di Gelael Supermarket 

Semarang. Pertanyaan dilakukan dengan cara interview secara langsung. Dari hasil diatas 

dapat dilihat bahwa proses penanganan buah pepaya california pada Gelael dan Giant 

supermarket sesuai dengan prosedur yang dilakukan dari mulai proses penerimaan barang, 

proses sortasi, dan display. Untuk kualitas mutu Gelael dan Giant Supermarket memiliki 

kualitas mutu tersendiri yang telah ditentukan oleh pusat masing-masing. Kualitas mutu juga 

dilihat dari keadaan fisik dan penampakan buah pepaya california. Sedangkan untuk berat 

Gelael Supermarket menentukan minimal berat buah pepaya california adalah minimal 2kg 

per buah dan untuk Giant memiliki berart minimal 1kg per buah. 
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3.2. Hasil Foto Analisa Visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Hasil Foto Analisa Visual Kerusakan Fisik Buah Pepaya California. 

Keterangan: a) Gambar jamur pada buah pepaya overripe di Gelael, b) Gambar luka busuk pada buah pepaya 

overripe di Gelael, c) Gambar jamur pada buah pepaya overripe di Giant, d) Gambar luka busuk pada buah 

pepaya overripe di Giant, e) Gambar buah pepaya segar di Giant, f) Gambar buah pepaya segar di Gelael. 

 

Dari Gambar 3, hasil analisa foto visual dapat dilihat bahwa pada buah pepaya california 

lama di Gelael atau di Giant ditemukan beberapa jamur yang terdapat pada buah pepaya lama 

dan ditemukan luka lebam yang menyebabkan kebusukan pada buah pepaya lama. Sedangkan 

pada buah pepaya baru di Giant (gambar e) dapat dilihat bahwa buah masih tampak segar, 

tidak terdapat luka lebam ataupun jamur, berwarna hijau semburat kuning. Pada buah pepaya 

segar di Gelael dapat dilihat buah masih tampak segar, tidak terdapat luka maupun jamur, 

warna buah hijau. 
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Gambar 4. Hasil Foto Analisa Visual Pepaya California Overripe. 

Keterangan: a) Gambar pepaya california overripe  pada buah pepaya di Gelael, b) Gambar  pepaya california 

overripe  pada buah pepaya di Giant. 

 

Dari Gambar 4,dapat dilihat bahwa buah pepaya california overripe menurut batas maksimal 

display di Gelael masih berwarna hijau kekuningan dan mengalami sedikit luka goresan. 

Buah pepaya california overripe menurut batas maksimal display di Giant berwarna kuning 

ke oranye, buah pepaya mengalami luka lebam dan buah pepaya berlubang-lubang. 

b 

a 



19 
 

 
 

 

3.3. Hasil Analisa Kimia 

Tabel 4. Tabel Hasil Analisa Kimia 

Sampel 
Kadar Gula (oBrix) Kadar Air (%) 

Gelael Giant Gelael Giant 

Pepaya California baru 3,23 ± 0,07 3,21 ± 0,08 92,36 ± 2,24 91,53 ± 1,92 

Pepaya California Overripe 4,36 ± 0,05 4,41 ± 0,08 86,84 ± 2,06 86,10 ± 3,19 

 

Dari Tabel 4. dapat dilihat bahwa hasil analisa kimia berupa analisa kadar gula dan kadar air. 

Hasil sampel yang didapat merupakan rata-rata ± standar devisiasi dari 3x ulangan pada 

setiap sampel dan 3 batch. Dari hasil yang didapat dapat dilihat bahwa hasil kadar gula 

sampel pepaya california baru pada Gelael didapati hasil 3,23 oBrix sedangkan di Giant 

didapati hasil 3,21 oBrix. Sampel pepaya california overripe pada Gelael didapati hasil kadar 

gula yaitu 4,36 oBrix sedangkan pada Giant didapati hasil 4,41 oBrix. Sedangkan hasil kadar 

air yang didapat pada sampel pepaya california baru pada Gelael 92,36% sedangkan pada 

Giant didapati hasil 91,53%. Hasil kadar air sampel pepaya california overripe pada Gelael 

didapati hasil yaitu 86,84% sedangkan pada Giant didapati hasil 86,10%. 

 

 

 

3.4. Hasil Analisa Fisik 

Tabel 5. Tabel Hasil Analisa Fisik Warna 

Sampel  Pepaya California Baru Pepaya Calivfornia Overripe 

Gelael 

L* 48,69 ± 4,76 46,74 ± 7,46 

a* -19,68 ± 2,20 3,28 ± 3,10 

b* 32,95 ± 5,74 30,29 ± 13,67 

Giant 

L* 51,89 ± 4,15 45,40 ± 7,18 

a* -21,46 ± 3,06 4,64 ± 3,65 

b* 39,36 ± 5,54 34,69 ± 6,57 

 

Dari Tabel 5. dapat dilihat bahwa hasil analisa fisik berupa analisa warna dari kedua 

supermarket yaitu Gelael dan Giant. Hasil sampel yang didapat merupakan rata-rata ± standar 

devisiasi dari 3x ulangan pada setiap sampel dan 3 batch. Dari hasil yang didapat 

menunjukan bahwa nilai a* dari sampel buah pepaya california baru di Gelael maupun di 

Giant menunjukan angka yang lebih besar dari pada nilai a* pada buah pepaya california 

lama. Sedangkan nilai b* pada sampel buah pepaya california overripe juga lebih besar dari 

pada nilai b* buah pepaya california lama. Sedangkan nilai lightness pada kedua sampel 

pepaya california di Gelael menunjukan angka 46,47 sedangkan di Giant menunjukan angka 

45,40.  
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Tabel 6. Tabel Hasil Analisa Fisik Tekstur 

Sampel 
Tekstur (gf)  

Gelael Giant 

Pepaya California baru 521.03 ± 1.52 581.64 ± 3.08 

Pepaya California overripe 347.14 ± 1.59 350.85 ± 2.70 

 

Tekstur pepaya california baru di Gelael diapati hasil kedua supermarket yaitu Gelael dan 

Giant. Hasil sampel yang didapat merupakan rata-rata ± standar devisiasi dari 3x ulangan 

pada setiap sampel dan 3 batch.  Pepaya california baru di Gelael didapati hasil 521.03gf, 

sedangkan pepaya california overripe didapati hasil 347.14gf. Pepaya california baru di Giant 

didapati hasil 581.64gf, sedangkan pepaya california overripe didapati hasil 350.85gf. 


