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1. PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

Negara Indonesia dikenal sebagai negara tropis dan memiliki beraneka ragam buah-

buahan. Salah satunya yaitu buah pepaya. Buah pepaya segar mengandung nutrisi yang 

baik seperti vitamin A, vitamin C dan enzim papain (Suketi, 2010). Salah satu produk 

olahan buah yang dapat dikembangkan dan mempunyai nilai pasar yang cukup baik yaitu 

keripik. Pengolahan buah menjadi keripik perlu adanya dukungan teknologi sehingga 

kualitas keripik yang dihasilkan dapat diterima konsumen. Pembuatan keripik pepaya, 

jambu dan nanas pada umumnya dilakukan dengan cara pengeringan vacuum frying 

(penggorengan vakum) dan freeze drying (pengeringan beku).  

 

Pengeringan dengan metode freeze drying (pengeringan beku) merupakan metode yang 

baik untuk pengeringan buah dan sayur, karena tidak merubah kualitas, bentuk dan warna 

dari bahan baku. Metode ini belum banyak dilakukan, karena metode pengeringan beku 

membutuhkan biaya operasional yang relatif mahal. Keunggulan dari produk 

menggunakan metode pengeringan beku yaitu dapat mempertahankan stabilitas produk, 

dapat mempertahankan stabilitas struktur bahan dan dapat meningkatkan daya rehidrasi 

(Pujihastuti, 2009 dalam Januari, 2014). Pada proses pengeringan beku bahan dalam 

kondisi beku pada tekanan yang dipertahankan tetap di bawah tekanan (Pt=4,58 torr/0,01 

atm), kemudian suhu dinaikkan maka yang terjadi adalah peristiwa sublimasi.  

 

Pre-treatment sudah banyak dilakukan pada proses pengeringan bahan pangan seperti 

pengeringan konvensional dengan tenaga matahari, pengeringan vakum, pengeringan 

fluidized bed drier, solar tunnel drying (STD). Pre-treatment belum ada pada penelitian 

yang menggunakan metode pengeringan beku, maka perlu dilakukan penelitian pengaruh 

perlakuan awal dengan perendaman larutan kalsium klorida (CaCl2), natrium metabisulfit 

(Na2S2O5) dan kapur sirih Ca(OH)2. Natrium metabisulfit berfungsi untuk mencerahkan 

warna dari produk pangan yang dihasilkan. Kalsium klorida berguna untuk memperbaiki 

tekstur dari produk yang dihasilkan. Kapur sirih berfungsi untuk menguatkan jaringan 

irisan buah (Asiah, 2018). Penggunaan senyawa perendam tersebut karena pada 

penelitian ini fokus pada tekstur dan warna keripik pepaya pengeringan beku. Penelitian 
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ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh jenis dan konsentrasi perendaman sebagai 

perlakuan awal dengan metode pengeringan beku terhadap karakteristik fisik dan kimia 

dari produk keripik pepaya. Parameter pengujian fisik terdiri dari pengukuran kekerasan 

dan warna, sedangkan pengujian kimia terdiri dari kadar air, vitamin C dan kadar gula. 

Perlakuan perendaman diduga berpengaruh terhadap proses pengeringan sehingga dapat 

mempengaruhi hasil produk akhir.  
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1.2.  Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Buah Pepaya (Carica Papaya L.)  

Tanaman pepaya (Carica Papaya L.) banyak dijumpai pada daerah tropis dan subtropis 

dengan dataran yang rendah hingga daerah tinggi dengan ketinggian 1000 m diatas 

permukaan laut. Tanaman ini memiliki bagian seperti batang, daun, buah dan bunga. 

Tanaman pepaya pada umumnya memiliki ketinggian sekitar 2-10 m dan diameter sekitar 

10-40 cm dengan bentuk batang yang berongga dan silinder. Buah pepaya memiliki jenis 

kulit yang tipis seperti lilin, tetapi daging buah cukup keras. Buah pepaya yang masih 

mentah dengan ciri buah berwarna hijau dan keras sangat kaya akan getah putih, jika buah 

telah matang akan berwarna kuning muda. Warna dari daging buah pepaya bervariasi dari 

merah, kuning atau jingga (Pangesti, 2013). Tanaman pepaya disajikan pada gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Buah pepaya setengah matang (Mengkal) 

 

Tanaman pepaya memiliki taksonomi sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub-divisi : Angiosperma 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Caricales 

Family  : Caricaeae 

Spesies : Caricaceae papaya L.  

(Tjitrosoepomo, 2004 dalam Pangesti, 2013) 
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Kandungan nutrisi buah pepaya dalam 100 gram disajikan pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Kandungan nutrisi buah pepaya dalam 100 gram 

Komponen Kandungan Zat Gizi 

Energy (kkal) 46 

Air (g) 86,7 

Protein (g) 6,5 

Lemak (g) - 

Karbohidrat (g) 12,2 

Vitamin A (IU) 365 

Vitamin B (mg) 0,04 

Vitamin C (mg) 78,0 

Kalsium (mg) 23,0 

Fosfor (mg) 12,0 

Zat besi (mg)    1,7  

Sumber : (Kalie, 1980 dalam Pratiwi, 2007). 

 

Buah pepaya mengandung berbagai enzim, vitamin dan mineral. Kandungan vitamin A 

pada buah pepaya lebih banyak daripada buah jeruk yang hanya 190 IU, namun vitamin 

A pada buah pepaya tidak lebih tinggi jika dibandingkan dengan buah jambu biji yaitu 

600 IU. Kandungan vitamin C lebih tinggi daripada buah jeruk yang hanya 49 mg/100 g, 

namun kadar vitamin C buah pepaya tidak lebih tinggi jika dibandingkan dengan buah 

jambu biji yaitu 87 mg/100g.  

 

1.2.2. Keripik Pepaya 

Salah satu upaya untuk memperpanjang umur simpan buah pepaya yaitu pengolahan 

menjadi keripik. Selain untuk memperpanjang umur simpan, pengolahan keripik dapat 

meningkatkan nilai ekonomis dan dijadikan sebagai produk pangan yang lebih menarik. 

Pembuatan keripik pepaya pada umumnya dapat menggunakan beberapa metode antara 

lain, metode penggorengan konvensional dan penggorengan vakum. Perbedaan dari 

kedua metode ini yaitu, penggorengan konvensional banyak udara yang masuk sehingga 

produk cepat gosong, sedangkan penggorengan vaccum menggunakan hampa udara, 



5 
 

 

maka sedikit udara yang masuk dan kematangan tetap merata. Namun ada salah satu 

metode pembuatan keripik pepaya dengan cara dehidrasi untuk menghilangkan air dalam 

produk yaitu dengan menggunakan metode freeze drying atau pengeringan beku. 

Kelebihan menggunakan metode ini yaitu dapat mempertahankan stabilitas produk, dapat 

mempertahankan stabilitas struktur bahan serta dapat meningkatkan daya rehidrasi 

(Pujihastuti, 2009 dalam Januari, 2014).  

 

Pengolahan keripik pepaya menggunakan beberapa metode, produk yang dihasilkan akan 

berbeda. Perubahan komponen yang terjadi seperti warna, tekstur, kadar air, vitamin C. 

Perubahan warna pada keripik menggunakan metode penggorengan vakum semakin lama 

waktu penggorengan warna akan semakin menurun, karena banyaknya gula yang 

terkaramelisasi dan menyebabkan keripik berwarna coklat (Tumbel, 2017). Perubahan 

tekstur yang terjadi semakin lama waktu penggorengan, maka kadar air yang terkandung 

semakin rendah dan menghasilkan keripik pepaya yang renyah (Suprana, 2012 dalam 

Tumbel, 2017). Perubahan nilai kadar air yang dihasilkan terjadi penurunan karena air di 

permukaan bahan menguap sehingga penguapan dilanjutkan ke bagian dalam bahan 

(Akbar, 2016). SNI 01-4304-1996 syarat mutu kadar air keripik maksimal 5% b/b. 

Perubahan pada kadar vitamin C penggunaan suhu tinggi akan menghilangkan vitamin C, 

karena vitamin C mengalami reaksi dengan asam amino dan membentuk warna coklat, 

sedangkan penggunaan metode penggorengan vakum pada suhu tinggi, vitamin C akan 

meningkat karena dalam proses penggorengan bagian pepaya terendam minyak yang 

banyak dan seluruh bagian permukaan mendapatkan perlakuan panas yang sama (Zindy, 

2012). 

 

1.2.3. Larutan Perendamanan 

Dalam penelitian ini menggunakan berbagai macam larutan sebagai perlakuan awal 

sebelum dilanjutkan dengan proses pengeringan beku. Larutan perendaman yang 

digunakan yaitu kalsium klorida (CaCl2), natrium metabisulfit (Na2S2O5) dan kapur sirih 

Ca(OH)2. 

 

Natrium metabisulfit merupakan serbuk berwarna putih yang dapat larut dalam air. 

Natrium metabisulfit banyak digunakan sebagai pengawet yang berfungsi untuk 



6 
 

 

mencegah reaksi pencoklatan (browning), sebagai antioksidan serta antimikroba 

(Prabasini et al, 2013 dalam Daryati, 2018). Natrium metabisulfit juga memliki 

kemampuan untuk mempercepat proses pengeringan dengan cara larutan ini membuat 

sel-sel pada bahan menjadi berlubang sehingga air yang terkandung dalam bahan akan 

mudah untuk menguap (Prabasini et al, 2013 dalam Putri, 2017). Penambahan larutan ini 

harus sesuai standar yang diterapkan BPOM No 36 2013 yaitu tidak melebihi 200mg-

1gr/kg untuk produk pangan. Jika melebihi batas maksimum akan menyebabkan reaksi 

alergi. 

 

Kalsium klorida termasuk bahan tambahan pangan (BTP) dengan toksisitas cukup sangat 

rendah. Menurut Ferguson dan Drobak (1988) dalam Faiqoh (2014) Kalsium (Ca) dapat 

memperpanjang daya simpan buah dengan menghambat proses pemasakan buah, dengan 

adanya garam kalsium akan menghambat proses hidrolisis pati. Apandi (1984) dalam 

Faiqoh (2014) menyatakan garam-garam kalsium dapat memperkuat jaringan buah dan 

sayuran. Kalsium klorida telah mendapatkan izin dari BPOM No 24 Tahun 2013 tentang 

batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pada buah kalengan, tunggal atau 

campuran dinyatakan aman dengan batas maksimum penggunaan 350g/kg.  

 

Kapur sirih berperan untuk menguatkan jaringan pada irisan buah. Larutan tersebut 

mengandung ion Ca+2 yang diperoleh dengan cara melarutkan CaCO3. Perendaman pada 

larutan kapur sirih bertujuan untuk memperkuat jaringan pada buah karena akibat dari 

reaksi antara kalsium dengan pektin. Zat pektin tersebut selama proses pematangan 

protopektin (bersifat tidak larut) terkonversi menjadi pektin (bersifat larut). Penggunaan 

maksimal dari kapur sirih yaitu 2 g/kg (Yunus et al, 2017).  

 

1.2.4. Freeze Drying  

Freeze drying (pengeringan beku) atau lyophilization merupakan proses dimana air akan 

dihilangkan dengan cara dehidrasi, melalui sublimasi es dalam bahan ke fase uap.  Metode 

ini umumnya direkomendasikan untuk pengeringan bahan yang peka panas seperti asam 

askorbat, karotenoid dan fenolik tanaman (Liu et al, 2008 dalam Ciurzynska & Lenart, 

2011). Produk yang dihasilkan dari metode pengeringan ini memiliki karakteristik yang 

sama dengan produk segar, seperti retensi dan pelestarian atribut seperti bentuk, rasa, 
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penampilan, nutrisi, warna, tekstur, porositas menjadikan salah satu teknik yang paling 

menarik untuk pengeringan bahan makanan. Namun demikian, metode ini membutuhkan 

waktu yang cukup lama dalam prosesnya karena gaya penggerak tekanan uap yang rendah 

dibandingkan dengan metode pengeringan konvensional.  

 

Keunggulan yang membedakan teknologi pengeringan beku dengan pengeringan lainnya 

yaitu, tidak rentan terhadap kontaminasi, hasil umur simpan semakin lama, produk 

menjadi kering, produk lebih porous, struktur fisik dapat dipertahankan, mampu 

mempertahankan warna dan flavor (Hariyadi, 2013 dalam Brama, 2014) Meskipun 

metode tersebut memiliki banyak keunggulan, tetapi pengeringan beku dianggap sebagai 

metode yang mahal, karena proses dehidrasi produk mengkonsumsi energi yang cukup 

tinggi dan biaya yang tinggi untuk pemeliharaan (Brama, 2014). Meminimalkan 

kehilangan energi dalam pengeringan beku yang paling signifikan, karena kebutuhan 

energi yang diperlukan cukup besar dalam proses mencapai suhu rendah dan tekanan 

rendah serta pemanasan untuk memenuhi kebutuhan pengeringan  

 

Proses pengeringan beku terdapat tiga tahap yaitu, pembekuan, pengeringan primer dan 

pengeringan sekunder. Didalam tiga tahap tersebut terdiri dari lima operasi antara lain, 

pembekuan, sublimasi, desorpsi, pemompaan vakum dan uap kondensasi (Liu et al, 2008 

dalam Ciurzynska & Lenart, 2011). Secara singkat proses lyophilization, sampel 

ditempatkan pada wadah yang ditempatkan pada rak yang akan didinginkan dan dikontrol 

suhunya di dalam lyophilizer. Suhu pada rak dikurangi dan sampel dibekukan. Pada saat 

itu, tekanan dalam lyophilizer akan dikurangi menjadi tekanan yang ditentukan untuk 

memulai pengeringan primer. Selama proses pengeringan primer, uap air secara progresif 

dikeluarkan dari massa beku dengan cara sublimasi sementara suhu pada rak dijaga tetap 

rendah (Frank, 1998 dalam Ciurzynska & Lenart, 2011). Pada tahap pengeringan 

sekunder, suhu rak akan dinaikkan sehingga air physisorbed ke massa semi-kering dapat 

dihilangkan (Zhai et al, 2003 dalam Ciurzynska & Lenart, 2011).  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh jenis dan konsentrasi larutan 

perendam seperti kalsium klorida (CaCl2), natrium metabisulfit (Na2S2O5), dan kapur 
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sirih (Ca(OH)2) sebagai perlakuan awal sebelum proses pengeringan beku terhadap 

karakteristik fisikokimia buah pepaya. 


