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4. PEMBAHASAN 

Buah pepaya merupakan salah satu buah hortikultura yang memiliki banyak manfaat dan 

kandungan gizi. Buah pepaya juga termasuk buah klimaterik yang dapat tetap mengalami 

respirasi walau sudah dipetik. Buah pepaya memiliki tekstur buah yang lembut dan juga 

mudah rusak, sehingga diperlukan penangan untuk menjaga kualitas buah pepaya agar tetap 

bagus. Untuk memastikan kualitas buah pepaya yang bagus dibutukan penangan yang baik 

dan benar sehingga dilakukan penelitian untuk mengetahui penanganan proses buah pepaya 

di supermarket. Gelael dan Giant merupakan salah satu supermarket yang melakukan proses 

penangan untuk menjaga kualitas buah pepaya agar tetap bagus untuk dikonsumsi. Proses 

penanganan dilakukan dari mulai penerimaan barang, penimbangan dan pengecekan fisik 

buah, display, dan sortasi. Selain itu untuk mendukung hasil survey yang telah dilakukan 

buah pepaya baru dan buah pepaya overripe (buah yang sudah melewati masa display) 

dilakukan analisa visual, analisa fisik yaitu warna dan tekstur, dan juga dilakukan analisa 

kimia yaitu kadar air dan kadar gula. 

 

Survey dilakukan secara langsung di Gelael dan Giant supermarket selama 2 minggu pada 

masing-masing supermarket. Pelaksaan survey dilakukan dengan cara interview secara 

langsung kepada penanggung jawab di masing-masing supermarket dan melakukan observasi 

langsung pada supermarket mulai dari penerimaan buah pepaya hingga habisnya waktu masa 

display buah pepaya. Kemudian dilanjutkan dengan analisa kuantitatif melalui analisa-analisa 

laboratorium. 

 

4.1. Proses Penanganan Buah Pepaya California di Gelael dan Giant 

Hasil proses penanganan buah pepaya california di Gelael dan Giant didapat dari hasil survey 

dan interview dilakukan secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada 

penanggung jawab pada bagian yang menangani buah pepaya. Tujuan dilakukan interview 

adalah untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai penanganan buah pepaya. 

Pertanyaan interview dibuat berdasarkan tahapan proses yang dilakukan supermarket dalam 

menangani buah pepaya. Dari hasil interview yang didapat dari Gelael dan Giant tahapan atau 

proses yang dilakukan untuk buah pepaya dimulai dari Proses penerimaan, Pengecekan fisik 

buah pepaya, Display, dan Proses sortasi. Dalam setiap proses yang dilakukan ditangani oleh 

petugas yang telat terlatih untuk menangani buah pepaya yaitu petugas bagian fresh food.  
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4.1.1. Proses Penerimaan (Penimbangan dan Pengecekan Fisik) 

Pada masing-masing supermarket memiliki syarat khusus yang harus terpenuhi syarat yang 

dimiliki oleh Gelael dan Giant hampir sama yaitu buah tidak memiliki cacat fisik, tidak 

terkena hama, buah harus bersih, berwarna hijau, berbentuk bulat sempurna, hanya saja 

anatara Gelael dan Giant memiliki standar berat minimal yang berbeda. Gelael menentukan 

berat standar minimal buah pepaya yang dapat diterima adalah ± 2kg, sedangkan di Giant 

berat standar minimal buah pepaya adalah ± 1kg. Dari hasil survey syarat khusus buah pepaya 

pada masing-masing retail sudah sesuai dengan ketentuan minimum mengenai mutu untuk 

semua kelas buah pepaya yaitu memiliki penampakan yang utuh, bersih, penampilan buah 

segar, terbebas dari benda-benda asing yang nampak, bebas dari hama dan penyakit  (Standar 

Nasional Indonesia, 2009). 

 

Tahapan pertama adalah proses penerimaan buah pepaya. Dari hasil survey dan interview 

yang didapat dari Gelael dan Giant pada proses penerimaan hal yang dilakukan sama yaitu 

penerimaan buah pepaya, penimbangan dan pengecekan fisik buah pepaya, proses display, 

dan proses sortasi. Pada saat buah pepaya datang dan diterima kemudian dilakukan 

penimbangan. Buah pepaya yang telah dipesan oleh masing-masing supermarket ditimbang 

beratnya apakan sesuai dengan berat yang telah ditentukan oleh Gelalel dan Giant. berat 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh masing-masing supermarket yaitu ± 2kg 

untuk syarat berat dari Gelael dan ± 1kg untuk syarat berat dari Giant. Syarat berat yang telah 

ditentukan Gelael dan Giant sudah memenuhi syarat standar berat buah dengan bobot 

minimum buah 200 gram per buah (Standar Nasional Indonesia, 2009).  

 

Tahapan proses selanjutnya adalah pengecekan fisik buah pepaya. Pada tahapan proses ini 

buah pepaya yang akan diterima dilakukan pengecekan fisik agar memenuhi kualitas yang 

telah ditentukan dari masing-masing supermarket. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses 

ini ialah kondisi buah pepaya seperti bentuk, kenampakan fisik dan juga berat. Dalam proses 

ini Gelael dan Giant memastikan bahwa kondisi fisik buah pepaya sesuai seperti syarat yang 

telah ditentukan yaitu buah pepaya harus berbentuk bulat, utuh, kenampakan fisik buah 

pepaya bagus (tidak ada lebam atau luka gores), berat yang susuai dengan syarat yang telah 

ditentukan, tidak terdapat jamur, tidak terkena hama, berwarna hijau. Pada tahapan 

pengecekan fisik buah pepaya yang ditemukan tidak sesuai kriteria seperti bentuknya tidak 

beraturan, terdapat jamur, terdapat luka goresan, terdapat sedikit bercak putih tidak bisa 
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diterima dan langsung dikembalikan oleh supplier. Buah pepaya yang telah melalui tahapan 

proses pengecekan fisik kemudian langsung dilakukan tahapan proses berikutnya yaitu proses 

display karena buah pepaya tidak ada perlakuan penyimpanan stok buah didalam gudang. 

Karena menurut pihak dari Gelael dan Giant buah pepaya merupakan buah yang mengalami 

proses pamatangan yang sangat cepat dan memiliki umur simpan yang sangat singkat.  

 

Pengecekan fisik dilakukan untuk mengecek keadaan buah pepaya apakah masih segar, 

memiliki bentuk sempurna, tidak ada luka fisik, tidak ada busuk dan lain sebagainya. Pada 

proses pengecekan fisik merupakan proses yang sangat penting karena dapat menentukan 

umur masa simpan buah pepaya selanjutnya. Jika pada saat proses penerimaan buah pepaya 

california yang diterima tidak sesuai syarat atau telah mengalami kerusakan maka akan 

menyebabkan buah pepaya tidak dapat didisplay dalam waktu yang lama dan juga tidak akan 

layak dijual, sehingga pada saat proses penerimaan harus detail dan teliti dalam pengecekan 

buah pepaya california yang diterima. Kondisi buah pepaya di Gelael ketika datang buah 

pepaya dikemas dengan menggunakan keranjang bambu yang dilapisi koran atau kardus pada 

sisi permukaan keranjang dan diangkut dengan menggunakan mobil bak terbuka. Sedangkan 

kondisi di Giant buah pepaya yang diterima dalam keadaan mentah, utuh (tidak cacat), bersih, 

berwarna hijau, dikemas dengan menggunakan keranjang plastik dan dibawa menggunakan 

mobil bak terbuka yang ditutupi terpal. Pada proses pengecekan fisik dan pengangkutan buah 

pepaya california pada Gelael dan Giant dilakukan proses yang sama, jenis mobil pengangkut 

sama dan keranjang pengangkut yang digunakan juga sama yaitu keranjang bambu. Bahan 

kemasan dari bambu dapat digunakan sebagai bahan pengemas apabila keranjang bambu 

yang digunakan bersih, bebas cemaran, dan tidak melukai keadaan fisik buah. 

 

Untuk menjaga kualitas pada saat pengiriman buah pepaya di Gelael dan Giant, buah pepaya 

dibungkus dengan menggunakan koran pada setiap buahnya dan juga pada keranjang 

pengangkut dilapisi oleh alas dari kertas atau koran agar buah tidak terkena goresan akibat 

dari keranjang yang digunakan untuk mengangkut. Kerusakan buah pepaya akibat selama 

proses pengiriman juga terjadi. Kerusakan yang terjadi seperti adanya luka goresan pada kulit 

buah pepaya akibat goresan dari keranjang pengangkut atau adanya luka lebam pada buah 

pepaya yang diakibatkan karena tumpukan berlebih pada buah pepaya. Pengemasan ialah 

kegiatan untuk mewadahi atau membungkus sesuai dengan karateristik produk. Bahan 

kemasan dapat terbuat dari bambu, kayu, plastik, karton atau bahan lainnya yang bersih serta 

bebas dari cemaran sesuai standar yang dibutuhkan oleh masing-masing produk (Peraturan 
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Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 7373/Permentan/OT.140/7/2013, 2013). Dalam 

pengemasan buah pepaya dapat juga dilakukan dengan cara membungkus buah pepaya 

dengan menggunakan kertas koran, penyusunan buah pepaya dalam kemasan dapat disusun 

dengan cara berjajar, menyilang atau disusun secara bertingkat. Dengan perlakuan ini 

kerusakan selama pengiriman dapat dikurangi (Bakar & Ratnawati, 2017). Kertas koran dapat 

digunakan sebagai alas agar buah pepaya terlindung dari keranjang yang terbuat dari plastik 

maupun dari bambu. Selain itu pembungkusan setiap buah pepaya dengan menggunakan 

kertas koran bertujuan untuk melindungi buah pepaya yang menempel antara satu dengan lain 

karena adanya getah pada permukaan kulit buah pepaya yang dapat menyebabkan luka fisik 

pada buah pepaya. Pada saat pengiriman buah pepaya di Gelael dan Giant sudah sesuai 

dengan cara penanganan buah hortikultura yang baik dan benar. 

 

4.1.2. Proses Display dan Sortir 

Setelah tahapan proses pengecekan fisik buah pepaya dilakukan tahapan proses display. Buah 

pepaya di Gelael sebelum proses display terdapat proses penanganan sebelum display yaitu 

pembersihan buah pepaya dari sisa tanah yang menempel dan getah menggunakan lap basah. 

Sedangkan di Giant tidak terdapat penanganan buah sebelum display. Untuk tata cara display 

di Gelael dan di Giant terdapat perbedaan dan di Gelael penataan diaplay cukup baik dari 

pada Giant. Di Gelael buah pepaya didisplay dengan cara diletakkan ditempat yang 

permukaannya halus dan dialasi dengan kardus, buah pepaya disusun secara vertikal dengan 

pangkal buah berada dibawah, buah yang didisplay juga tidak terlalu banyak sehingga buah 

tidak menumpuk terlalu banyak. Sedangkan di Giant buah pepaya ditata dalam keadaan tidur 

atau berdiri disesuaikan dengan kondisi tempat display, buah pepaya hanya ditumpuk satu 

tetapi pada saat barang datang jika buah pepaya yang datang banyak maka buah pepaya 

seluruhnya didisplay dengan cara menumpuk bebarapa buah pepaya. Tempat display buah 

pepaya yang seharusnya adalah tempat yang permukaannya halus, rata dan bertingkat. Buah 

pepaya california pada Gelael dan Giant didisplay dengan suhu ruangan yaitu 27-29 oC. 

Dalam suhu ini buah pepaya mampu bertahan selama 3 hingga 4 hari. Suhu yang baik dalam 

penympanan buah pepaya adalah pada suhu 10 oC dan dpat bertahan dalam waktu 3 minggu  

(Silalahi, 2007). 

 

Dari cara pengontrolan buah pepaya juga terdapat perbedaan antara Gelael dan Giant. 

Pengontrolan ini dilakukan untuk mengecek apakah buah pepaya masih dapat didisplay atau 

tidak. Dari masing-masing supermarket mempunyai cara yang berbeda. Di Gelael 
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pengontrolan dilakukan dengan cara melakukan sortasi buah pepaya setiap pagi dan juga 

menerapkan sistem FIFO (first in first out). Sedangkan di Giant pengontrolan dilakukan 

dengan cara melakukan display secukupnya dan tidak menata buah secara berlebihan, akan 

tetapi di Giant pengontrolan buah belum terlaksana dengan baik karena di Giant masih 

menata buah dengan cara menupuk buah begitu banyak dan juga sortasi terkadang tidak 

terkontrol dengan baik, terkadang masih ada buah yang didisplay tetapi sudah lebam atau 

sedikit berjamur. Buah pepaya yang sudah matang diletakkan dibagian yang paling depan 

atau diatas tujuannya adalah agar buah pepaya yang sudah matang tidak tertindih dan tidak 

bonyok. Selain itu cara pengontrolan buah pepaya juga dengan cara melakukan sortasi sehari 

satu kali pada setiap harinya. Tujuannya untuk mengontrol buah pepaya apakah buah pepaya 

masih layak untuk didisplay atau sudah tidak layak. Dari kedua supermarket menilai buah 

yang sudah tidak layak jual dilhat dari kenampakan buah pepaya tersebut. Buah pepaya yang 

sudah tidak layak jual memiliki ciri kulit buah berwarna kecoklatan dan kusam serta terdapat 

luka lebam yang berair dan kadang timbul bercak putih pada buah. Di Gelael buah yang 

sudah memiliki kenampakan seperti tersebut langsung diambil dan dimusnahkan, sedangkan 

di Giant terkadang masih ada buah dengan kenampakan yang sudah tidak layak jual tetapi 

masih didisplay hal tersebut karena banyaknya buah pepaya california yang didisplay oleh 

pihak Giant sehingga buah pepaya california tersebut terlewat untuk di sortir.  

 

Masa display buah pepaya california di Gelael memiliki waktu yang lebih lama dibandingkan 

dari Giant. Menurut dari pihak Gelael buah pepaya yang bagus dapat didisplay selama 4 hari 

dari buah pepaya datang. Sedangkan dari pihak Giant beranggapan bahwa buah pepaya dapat 

didisplay selama kurang lebih 3 hari. Untuk memastikan buah pepaya dapat didisplay selama 

waktu yang telah ditentukan dari pihak Gelael melakukan sortasi pada waktu pagi dan sore 

hari, sedangkan dari pihak Giant hanya melakukan sortasi pada pagi hari. Proses sortasi ini 

dilakukan dengan cara mengecek buah pepaya yang ada ditempat display, jika ada buah 

pepaya yang memiliki kenampakan sudah busuk, penyok dan berair, serta terdapat bercak 

putih pada kulit buah pepaya atau buah pepaya sudah tidak memiliki kenampakan yang segar 

lagi. Jika buah pepaya memiliki ciri-ciri seperti yang telah disebutkan maka buah pepaya 

akan segera dipisahkan dan akan diproses lebih lanjut. Dari pihak Giant untuk memastikan 

buah pepaya dapat didisplay dalam waktu tersebut maka buah pepaya yang akan didisplay  

harus dalam keadaan mentah, karena buah pepaya hanya mampu bertahan dalam display  

selama kurang lebih 3 hari. Buah pepaya merupakan buah klimaterik dengan memproduksi 

CO2 yang tinggi selama terjadinya proses pemasakan atau ripening, buah pepaya yang 
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memproduksi etilen lebih tinggi akan membuat buah matang lebih cepat sehingga dapat 

mempengaruhi umur simpah pada buah. Selain itu umur simpan buah juga dapat dipengaruhi 

oleh faktor panen dan pascapanen (Taris, Widodo, & Suketi, 2015).  

 

Setelah buah pepaya melebihi masa display hal yang dilakukan oleh kedua supermarket 

adalah buah pepaya akan diambil dari tempat display dan kemudian akan diproses lebih 

lanjut. Proses yang dimaksud adalah buah pepaya akan dipotong menjadi bagian yang kecil-

kecil dan kemudian buah pepaya dijadikan barang sampah (BS) dan kemudian dibuang. 

Faktor-faktor yang menyebabkan buah pepaya tidak layak jual menutut Gelael adalah waktu 

ripening, suhu pada saat penyimpanan buah pepaya, penataan display yang tidak sesuai atau 

terlalu menumpuk buah sehingga membuat buah pepaya terluka dan akhirnya cepat busuk. 

Sedangkan menurut Giant ialah batas waktu pematangan buah pepaya yang tidak bisa 

bertahan lama, stock buah yang terlalu banyak sehingga membuat buah menjadi busuk. Buah 

pepaya merupakan buah klimaterik dan memiliki daya simpan yang pendek. Hal ini 

disebabkan karena buah pepaya tergolong dalam buah klimaterik yang miliki tingkat 

produksi CO2 yang tinggi, produksi etilen yang cukup tinggi juga menyebabkan buah pepaya 

masak dengan lebih cepat (Taris, Widodo, & Suketi, 2015).  

 

4.1.3. Rekomendasi 

Secara keseluruhan Gelael dan Giant sudah melakukan penanganan buah pepaya califoria 

dengan baik. Dari faktor display dan penyimpanan buah pepaya di Gelael lebih lama dari 

pada di Giant. Karena di Geael lebih baik untuk proses penanganan, karena Geael tidak 

mendisplay buah pepaya terlalu banyak, sehingga buah pepaya tidak terlalu menumpuk dan 

tidak tertindih, tempat display juga cukup lebar dengan isi buah yang tidak terlalu banyak. 

Sedangkan di Giant buah pepaya california yang didisplay terlalu banyak sehingga membuat 

buah pepaya terpaksa didisplay dengan muatan yang banyak dan membuat buah pepaya 

tertindih. Seharusnya buah pepaya california didisplay pada tempat yang luas dan halus 

permukaannya sehingga tidak menyebabkan luka fisik pada buah pepaya yang dapat 

menyebabkan kebusukan. Penumpukan buah pepaya juga sebaiknya tidak dilakukan karna 

dapat membuat buah pepaya terluka akibat dari bonggol buah pepaya yang melukai fisik 

buah pepaya dibawahnya yang dapat menyebabkan kebusukan. Dari hasil pengamatan yang 

dilakukan terdapat perbedaan umur simpan antara Gelael dan Giant. Gelael memiliki umur 

simpan yang lebih lama beberapa hari dari pada di Giant. Buah pepaya california di Gelael 
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lebih awet dari Giant karena dari proses display, penangan pihak Gelael dinilai lebih baik dari 

pada Giant sehingga dihasilkan umur simpan buah pepaya california yang lebih lama.  

 

4.2. Hasil Foto Analisa Visual 

Dari Gambar 3, Hhasil analisa visual fisik buah pepaya california didapati bahwa setelah 

masa display buah pepaya mengalami perubahan ciri fisik yang dapat dilihat pada Gambar 2. 

Dari hasil analisa fisik dapat dilihat bahwa terjadi kerusakan fisik setelah display  yang 

disebabkan karena buah yang telah melebihi masa simpan dan karena kerusakan fisik yang 

disebabkan dari benturan. Pada buah pepaya overripe di Gelael dan Giant supermarket 

ditemukan  luka busuk atau lebam pada buah yang disebabkan oleh benturan karena proses 

display atau goresan. Dari luka benturan ini dapat menyebabkan kebusukan dan timbulnya 

jamur pada buah pepaya california.bebarapa bercak putih dan hitam pada buah pepaya. 

Sedangkan pada Gambar 2 juga dapat dilihat bahwa ditemukan kerusakan fisik karena proses 

penyimpanan yang terlalu lama adalah kebusukan pada buah, sehingga menimbulkan bercak 

putih atau hitam pada permukaan kulit buah pepaya. Hal ini disebabkan karena adanya jamur 

Amerosporium sp. yang mempunyai ciri munculnya bercak warna hitam pada permukaan 

kulit buah pepaya california berukuran kecil dan cekung kedalam serta memiliki ukuran 

bercak yang besardengan tekstur yang lunak dan basah. Selain itu juga terdapat bercak 

berwarna putih, cekung kedalam dan berair yang disebabkan oleh jamur Fusarium solani 

yang menyebabkan gejala busuk pada buah pepaya california (Pratiwi, Juliantari, & 

Napsiyah, 2016). Fusarium solani juga menghasilkan toksin yaitu Fusariotoksin yang 

berbahaya bagi konsumen jika terkonsumsi dan dapat mengakibatkan keracunan. Fusarium 

solani merupakan patogen tular tanah yang mampu bertahan hidup relatif lama di dalam 

tanah dengan membentuk miselium atau spora tanpa inang dan sporanya mampu disebarkan 

melalui angin, air hujan, nematoda atau serangga sehingga dapat menginfeksi buah pepaya 

california (Soenartiningsih, Aqil, & Andayani, 2016). Pepaya di Giant lebih banyak buah 

pepaya califorrnia yang mudah rusak karena penataan display yang terlalu banyak sehingga 

membuat buah pepaya saling menumpuk dan terjadinya goresan akibat tumpukan, goresan 

tersebut dapat memicu pertumbuhan jamur pada pepaya california dan menyebabkan 

kerusakan fisik.  

 

Dari Gambar 4, dapat dilihat bahwa hasil foto analisa visual pepaya overripe menurut batas 

maksimal dari masing-masing supermarket yaitu Gelael menentukan batas maksimal display 

selama 4 hari dan Giant menentukan batas maksimal display selama 3 hari. Dari hasil analisa 
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yang ada menunjukan bahwa buah pepaya california overripe di Gelael menunjukan warna 

yang masih hijau kekuningan dan hanya mengalami sedikit luka goresan pada buah pepaya 

overripe. Buah pepaya california overripe di Giant memiliki warna kuning orange dan 

memiliki luka lebam yang cukup besar, luka goresan, serta terdapat luka lubang-lubang dan 

sedikit berair pada buah pepaya california overripe. Kondisi ini dapat memicu tumbuhnya 

jamur pada buah pepaya california overripe di Giant. Hal ini menunjukan bahwa buah pepaya 

california di Gelael dapat memiliki umur simpan yang lebih lama dari batas maksimal display 

yang telah ditentukan, serta membuktikan bahwa Gelael memiliki penanganan yang lebih 

baik dari pada Giant sehingga menghasilkan buah pepaya yang memiliki kualitas lebih baik 

dari pada Giant. 

 

4.3. Hasil Analisa Kimia 

Analisa kimia yang dilakukan adalah analisa kadar gula dan kadar air. Dari Tabel 3 dapat 

dilihat hasil yang didapat bahwa hasil kadar gula sampel pepaya california baru pada Gelael 

didapati hasil 3,23 sedangkan di Giant didapati hasil 3,21 oBrix. Sampel pepaya california 

overripe pada Gelael didapati hasil kadar gula yaitu 4,36 sedangkan pada Giant didapati hasil 

4,41 oBrix. Nilai oBrix merupakan nilai estimasi gula dalam sampel. Skala oBrix dari alat 

refraktometer sama dengan berat (Gram) sukrosa dari 100 gram larutan sukrosa yang jika 

diamati merupakan daging buah maka skala menunjukkan berat (gram) sukrosa dari 100 

gram daging buah (Ihsan & Wahyudi, 2010). Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa buah 

pepaya california overripe di Gelael dan Giant lebih manis dibandingkan dengan buah pepaya 

california baru di Geael dan Giant. Hal ni disebabkan karena buah pepaya california baru 

yang ada di Gelael dan Giant belum begitu masak sehingga rasa yang ada pada buah pepaya 

california baru tidak begitu manis dibandingkan dengan buah pepaya california overripe yang 

ada di Gelael dan Giant. Pada saat buah pepaya california mulai matang maka akan 

mengalami kenaikan kadar gula akibat dari terjadinya hidrolisis polisakarida menjadi gula, 

hal ini juga disebabkan karena kandungan gula pada buah pepaya lebih dominan 

dibandingkan dengan kandungan asam yang ada sehingga rasa yang timbul adalah rasa manis 

(Arifiya, Purwanto, & Budiastra, 2015) 

Reaksi laju respirasi:  

C6H12O6 + O2 -------------> CO2 + H2O + Energi + panas. 

 

Terdapat 3 tahap dalam proses respirasi, tahap pertama proses pemecahan polisakarida 

menjadi gula-gula sederhana. Kedua proses oksidasi gula sehingga menjadi asam piruvat. 
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Ketiga perubahan asam piruvat dan asam-asam organik lainnya menjadi karbondioksida, air 

dan energy secara anaerob. Tahapan pertama metabolisme glukosa akan dirubah menjadi 

energi didalam tubuh yang berlangsung secara aerobic yang disebut dengan proses glikolisis. 

Pada proses ini dibutuhkan bantuan enzim yang ada didalam buah pepaya. Pada tahapan ini 

terbentuk senyawa glukosa 6-fosfat dan ftuktosa 6-fosfat yang berpengaruh terhadap kadar 

gula pada buah pepaya. Tahap kedua yaitu siklus krebs yang merupakan pusat dari proses 

metabolisme. Pada tahapan ini terjadi proses reaksi reduksi oksidasi yang dimana enzim 

didehidrogenase yang mentransfer elektron ke NAD+ menjadi NADH. Pada tahapan ketiga 

yaitu transport elektron yang didapat dari hasil erombakan proses glikolisis dan siklus krebs 

dan melewatkan mlekul yang dihasilkan ini kedalam molekul-molekul lain. Pada akhir dari 

proses ini electron akan digabungkan dengan ion hydrogen dan oksigen molekuler sehingga 

terbentuk air yang mempengaruhi kadar air dan tekstur dari buah pepaya. Semakin tinggi 

kadar air yang dihasilkan maka tekstur buah pepaya akan semakin lunak (Novitasari, 2017). 

 

Pengingkatan nilai oBrix pada total padatan terlarut bersamaan dengan meningkatnya 

kandungan gula pada buah pada saat proses pematangan (Abu-Goukh, Syattir, & Mahdi, 

2010). Sedangkan nilai %sukrosa atau oBrix dari buah pepaya adalah minimal 12 oBrix untuk 

rata-rata standar dari buah pepaya. Dari hasil analisa yang didapat buah pepaya memiliki nilai 

oBrix kurang dari 12 oBrix untuk buah pepaya california segar maupun matang.dari hasil yang 

didapat dari kedua supermarket tidak begitu manis. Kadar gula yang ada pada buah pepaya 

california baru didapati hasil yang rendah dibandingkan dengan kadar gula buah pepaya 

overripe. Selama proses pematangan pati dan sukrosa akan diubah menjadi glukosa yang 

digunakan untuk proses respirasi.,sehingga buah pepaya california overripe dengan umur 

maksimal busuk didapati nilai oBrix yang rendah. Hasil dari oBrix juga berhubungan dengan 

nilai kadar air, semakin rendah nilai oBrix maka kadar air dalam buah cukup banyak. 

 

Dari hasil kadar air yang didapat didapat dilihat pada Tabel 3. pada buah pepaya california 

baru pada Gelael kadar air yang didapat adalah 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%. Sampel yang digunakan untuk 

pengujian digunakan buah pepaya california overripe yang berbeda. Pada buah pepaya 

california di Gelael digunakan buah pepaya california overripe yang berusia kurang lebih 5 

hari, sedangkan di Giant digunakan buah yang berusia kurang lebih 4 hari. Dari hasil yang 

didapat dapat dilihat bahwa hasil kadar air dari buah pepaya california baru mendapati kadar 
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air yang lebih tinggi dibandingkan kadar air pepaya california overripe. Seiring dengan 

lamanya umur penyimpanan terjadi penurunan kadar air hal ini dikarenakan adanya proses 

penguapan atau proses transpirasi dari buah ke lingkungan yang menyebabkan terjadinya 

susut bobot pada buah. Selain itu kehilangan kadar air juga dapat menurunkan kualitas buah 

pepaya california dari mulai kualitas berat dan penampilan buah yang menyebabkan 

kebusukan. Proses traspirasi ini dipengaruhi karena beberapa faktor seperti lama 

penyimpanan buah, suhu penyimpanan dan kelembapan lingkungan pada saat penyimpanan 

(Arifiya, Purwanto, & Budiastra, 2015). Proses penanganan juga dapat mempengaruhi kadar 

air yang terdapat dari buah pepaya california. Penanganan yang tepat dapat memperpanjang 

umur simpan dan dapat menjaga kualitas buah pepaya. Semakin bagus proses penanganan 

maka umur simpan pada buah pepaya califorinia akan semakin lama dan kadar air buah 

pepaya akan menjadi turun.  

 

4.4. Hasil Analisa Fisik 

Analisa fisik yang dilakukan adalah analisa warna dan tekstur. Analisa warna yang telah 

dilakukan didapati hasil L* pada pepaya caifornia baru di Gelael lightness pada sampel 

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

angka 45,40. Untuk nilai a* pada pepaya california baru di Gelael mendapati nilai -19,68 

sedangkan di Giant mendapati nilai -21,46. Buah pepaya california overripe di Gelael 

mendapati nilai a* 3,28 sedangkan di Giant mendapati nilai 4,64. Untuk nilai b* pada pepaya 

california baru di Gelael mendapati nilai 32,95 sedangkan di Giant mendapati nilai 39,36. 

Buah pepaya california overripe di Gelael mendapati nilai b* 30,29 sedangkan di Giant 

mendapati nilai 34,69. 

 

Dalam ruang warna terdapat nilai L* a* dan b*. Nilai L* menunjukan koordinat cahaya, nilai 

a* menunjukan koordinat (+) yang berarti merah dan (-) yang berarti hijau, nilai b* 

menunjukan koorndinat (+) yang berarti kuning dan (-) yang berarti biru. Dari hasil yang 

didapat, dapat dilihat bahwa dari nilai L* (lightness) buah pepaya california baru lebih 

memiliki nilai L* yang tinggi dari pada buah pepaya california overripe yang berarti buah 

pepaya california baru lebih cerah dari pada buah pepaya california overripe. Sedangkan 

untuk nilai a* pepaya california baru mendapati nilai warna hijau dan pepaya california  

overripe mendapati nilai warna merah. Dan untuk nilai b* buah pepaya california baru 

mendapati warna kuning yang lebih rendah dari pada buah pepaya california overripe. Warna 

hijau yang terdapat dalam buah pepeya california pada saat masih baru dikarenakan buah 
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pepaya california baru masih muda. Warna hijau disebabkan karena kandungan krolofil yang 

ada pada buah pepaya yang masih muda dan pada umumnya mengandung klorofil dalam 

jumlah yang banyak dari pada jumlah karotenoid atau pigmen-pigmen lainnya. Sedangkan 

selama proses pematangan terjadi buah pepaya akan mendegradasi pigmen klorofil sehingga 

kandungan klorofil menjadi rendah dan muncul warna pigmen lainnya dan membuat buah 

pepaya berwarna kuning, merah atau orange (Salulinggi, Longdong, Kairupan, & Rantung, 

2014). 

 

Dari hasil analisa tekstur, pepaya california baru di Gelael didapati hasil 521.03gf, sedangkan 

di pepaya california overripe didapati hasil 347.14. Untuk pepaya california baru di Giant 

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

dari hasil analisa tekstur dapat simpulkan bahwa Gelael memberikan penangan yang baik 

pada dari pada Giant. Hal ini dapat dilihat dari range antara buah pepaya california baru dan 

overripe di Gelael lebih rendah daripada range buah pepaya california baru dan overripe di 

Giant. Dari hasil yang didapat buah pepaya california baru baik di Gelael maupun di Giant 

mendapati hasil teksur yang lebih keras dari pada buah pepaya california overripe di Gelael 

dan Giant. Pada pepaya california baru mendapati tekstur yang lebih keras karena proses 

pematangan belum terjadi. Sedangkan pepaya california overripe mendapati tekstur yang 

lebih lunak karena telah terjadi proses respirasi yang membuat pepaya california matang. 

Proses pematangan buah pepaya ditandai dengan tekstur buah yang mengalami penurunan 

kekerasan yang merupakan dampak karena proses pematangan akibat dari degradasi pektin 

menjadi protopektin yang menyebabkan tekanan tugor pada dinding sel menurun dan buah 

menjadi lunak. Meningkatnya kinerja enzim pektinmetilesterase dalam dinding sel yang 

berfungsi mendegradasi selulosa menjadi hemiselulosa yang secara bersamaan dengan 

meningkatnya laju respirasi buah pepaya menuju puncak klimaterik, selanjutnya setelah 

respirasi meningkat terjadi penurunan respirasi yang mengakitbatkan kebusukan pada buah 

pepaya (Arifiya, Purwanto, & Budiastra, 2015).  


