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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini, banyak metode pengolahan makanan yang telah dikembangkan, salah satunya adalah 

penggorengan. Penggorengan sendiri terdiri dari 3 jenis metode yaitu shallow contact frying, 

deep fat frying, dan vacuum frying. Proses penggorengan secara vakum (vacuum frying) 

dilakukan dengan memanfaatkan tekanan rendah pada angka 65-70 cmHg. Vacuum frying 

umumnya dilakukan untuk menghasilkan produk keripik buah dan sayur seperti keripik 

pisang (Ranasalva & Sudheer, 2017), wortel (Dueik et al., 2010), nangka (Maity et al., 2014), 

kentang (Garayo & Moreira, 2002), dan bahkan jamur shiitake (Ren et al., 2018). Dengan 

menggunakan metode vacuum frying, produk yang dihasilkan memiliki kadar air yang rendah 

(kurang dari 6%) dan aktivitas air yang rendah (aw<0,3) (Setyawan et al, 2013). 

 

Proses vacuum frying dipilih untuk mengolah buah dan sayur menjadi keripik karena pada 

produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

penggorengan konvensional. Pada proses penggorengan konvensional, kualitas yang 

dihasilkan lebih rendah seperti kandungan minyak yang tinggi pada produk, produk akhir 

dengan warna yang lebih coklat atau overcooked, dan tingkat kematangan produk akhir yang 

berbeda-beda. Selain itu, buah dan sayur umumnya tidak tahan jika diproses menggunakan 

suhu yang tinggi sehingga dapat beresiko menurunkan nilai gizi dari buah tersebut.  

 

Buah pepaya merupakan buah lokal yang mudah ditemui di pasar maupun supermarket dan 

banyak dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat. Pengembangan produk 

menggunakan bahan buah pepaya masih jarang ditemukan di pasaran. Adapun keripik pepaya 

sudah dapat ditemukan tetapi hanya pada daerah tertentu karena merupakan produksi lokal. 

Penggorengan pepaya tanpa menggunakan perlakuan pendahuluan dapat menghasilkan 

produk yang tidak sesuai dengan harapan konsumen, baik dari segi rasa, tekstur 

(kerenyahan), warna, dan kandungan lemak atau minyak pada produk. Pre-treatment atau 

perlakuan pendahuluan dilakukan agar kualitas produk akhir dapat meningkat dari segi warna 

maupun tekstur produk akhir. Berbagai macam perlakuan pendahuluan dapat diterapkan pada 

proses vacuum frying antara lain perendaman dengan larutan garam atau larutan gula dan 

pembekuan (freezing) (Ren et al., 2018). Perlakuan pendahuluan diharapkan dapat 

menghasilkan produk yang lebih baik, khususnya dari segi tekstur atau kerenyahan. 
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Perendaman bahan dalam larutan garam atau gula pada konsentrasi tinggi dapat menciptakan 

kondisi osmosis dimana air dalam bahan akan keluar dari bahan pangan karena perbedaan 

konsentrasi. Keluarnya air pada bahan pangan dapat menurunkan kadar air dalam bahan 

sehingga dapat menghasilkan produk dengan kadar air yang rendah pula (Winarno, 1993 

dalam Azzumar, 2018). Pada pembekuan diharapkan bahan menjadi lebih keras sehingga 

menghasilkan produk yang kaku dan keras (tidak lemas atau lembek). Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah ada perbedaan pada produk keripik pepaya yang dihasilkan 

menggunakan metode vacuum frying dengan pembedanya adalah perlakuan pendahuluan. 

Perlakuan pendahuluan pada penelitian ini adalah perendaman degan larutan CaCl2 pada 

variasi konsentrasi larutan dan lama durasi pembekuan. Analisis yang akan dilakukan antara 

lain analisis warna, tekstur, kadar air, dan kadar lemak. 

 

1.2.  Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Buah Pepaya 

Tanaman pepaya atau Carica pepaya L. merupakan tanaman yang berasal dari Amerika 

Tengah dan menyebar ke Florida, Hawai, India, Afrika Selatan, dan Asia pada awal abad ke-

16. Pusat produksi buah pepaya di Indonesia berada di tujuh provinsi yaitu Jawa Timur 

(Malang, Ponorogo, dan Tulungagung), Jawa Tengah (Pekalongan, Sragen, dan Sukoharjo), 

Yogyakarta (Bantul, Sleman, dan Kulon Progo), Jawa Barat (Tanggerang dan Garut), 

Sulawesi Selatan (Bone, Rappang, dan Luwu), Bali (Bandung, Karang Asem, dan Gianyar), 

dan Nusa Tenggara Barat (Lombok Tengah dan Bima). Tanaman pepaya dapat dibedakan 

menjadi dua jenis menurut bentuk buahnya, yaitu pepaya semangka (memiliki ciri-ciri daging 

buah tebal dengan warna merah dan daging buah berasa manis) dan pepaya burung (memiliki 

ciri-ciri daging buah berwarna kuning, berbau harum, dan daging buah berasa manis-asam) 

(Santoso, 1998).  

 

Produksi buah pepaya di Indonesia sendiri cukup tinggi dibandingkan dengan buah lokal 

lainnya. Menurut Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura, jumlah produksi 

buah pepaya meningkat dalam 5 tahun terakhir (2014-2018). Peningkatan tersebut sejumlah 

840.112 ton pada 2014, 851.527 ton pada 2015, 904.282 ton pada 2016, 875.106 ton pada 

2017, dan 887.580 ton pada 2018. 
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Gambar 1. Buah pepaya 

 

Berikut adalah klasifikasi dari tanaman pepaya 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Class  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Cistales 

Famili  : Caricaceae 

Genus  : Carica 

Spesies : Carica pepaya L. 

 

Menurut Data Komposisi Pangan Indonesia (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 

2018), dalam 100 gram buah pepaya mentah dan matang mengandung nutrisi seperti pada 

Tabel 1. 
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Tabel 1. Kandungan Nutrisi Pepaya Mentah dan Pepaya Matang 

Kandungan Nutrisi Pepaya Mentah Pepaya Matang 

Air (Water) (g) 92,3 86,7 

Energi (Energy) (kal) 29 46 
Protein (Protein) (g) 2,1 0,5 
Lemak (Fat) (g) 0,1 0,1 

Karbohidrat (CHO) (g) 4,9 12,2 
Serat (Fibre) (g) 2,1 1,6 

Abu (Ash) (g) 0,6 0,6 
Kalsium (Ca) (mg) 50 23 
Fosfor (P) (mg) 16 12 

Besi (Fe) (mg) 0,4 1,7 
Natrium (Na) (mg) 22 4 

Kalium (K) (mg) 211,2 221,0 
Tembaga (Cu) (mg) 0,01 0,02 
Seng (Zn) (mg) 0 0,3 

Beta-Karoten (Carotenes) (mcg) 0 1,038 
Karoten Total (Re) (mcg) 50 365 

Thiamin (Vit. B1) (mg) 0,02 0,04 
Riboflavin (Vit. B2) (mg) 0,03 0,06 
Niasin (Niacin) (mg) 0,3 0,4 

Vitamin C (Vit. C) (mg) 19 78 

 

Menurut Paull et al (1999 dalam Suketi et al, 2010), pektin dalam pepaya dapat membuat 

buah pepaya matang dengan proses hidrolisis pektin dan hemiselulosa. Pektin merupakan 

salah satu polisakarida alami yang terdapat dalam tanaman, terutama pada di dinding sel 

tanaman. Pektin juga terdapat pada perlintangan antar sel dengan dinding sel sekunder seperti 

xylem dan serat sel (Mohnen, 2008). Adanya hidrolisis dalam dinding sel dapat 

mempengaruhi tingkat kerenyahan atau firmness daging buah pepaya. Pada buah yang 

mentah, pektin dapat ditemukan dalam bentuk protopektin yang bersifat tidak dapat larut 

dalam air buah. Sifat tidak larut air protopektin dikarenakan protopektin berada sebagai 

garam kalsium dan magnesium. Sementara itu, protopektin yang terhidrolisis akan menjadi 

pektin yang bersifat larut dalam air karena adanya pergantian ion hidrogen pada kalsium dan 

magnesium. Oleh sebab itulah buah mentah selalu memiliki tekstur yang lebih keras 

dibandingkan dengan buah yang telah matang (Sulihono et al, 2012). 

 

Gambar 2. Struktur pektin 
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1.2.2. Vacuum Frying 

Vacuum frying melibatkan perpindahan panas dan massa melalui  rongga bahan, pengerasan 

bahan, pengembangan dan penyusutan bahan, dan sebagainya. Vacuum frying dipilih untuk 

produksi keripik atau snack yang terbuat dari buah dan sayur karena memiliki kualitas produk 

akhir yang lebih baik dibandingkan dengan metode penggorengan lainnya (Dueik et al., 

2010). Buah dan sayur umumnya memiliki kandungan gula yang tinggi, sehingga jika 

diproses menggunakan metode penggorengan biasa akan hangus. Hal ini terjadi karena suhu 

pemasakan yang digunakan umumnya tinggi dan menyebabkan hilangnya warna dan flavor. 

Maka dari itu, diperlukan pemasakan menggunakan suhu yang rendah untuk memproses buah 

dan sayur (Shyu et al, 2005). 

 

Untuk penggorengan pada tekanan atmosfer, bahan digoreng mengguanakan suhu 160-190°C 

dan air dalam bahan menguap pada suhu 100°C. Akan tetapi, pada penggorengan secara 

vakum air akan mendidih pada suhu yang lebih rendah yaitu 35-40°C sehingga suhu 

penggorengan yang digunakan berkisar antara 90-100°C (Shyu et al, 2005). 

 

Pada saat proses vacuum frying dimulai, tekanan yang rendah membuat titik didih minyak 

goreng dan air pada bahan menurun. Pada saat minyak goreng mencapai titik didihnya, air 

pada bahan akan terhilang dari bahan. Ketiadaan air pada bahan inilah yang dapat 

menghambat proses oksidasi (lemak dan browning secara enzimatik) dan mempertahankan 

warna serta nutrisi pada makanan. Selain karena terhambatnya proses oksidasi, warna dapat 

bertahan karena penggunaan suhu yang lebih rendah untuk penggorengan (Setyawan et al., 

2013). 
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Gambar 3. Mesin vacuum frying 

 

1.2.3. Pembekuan 

Pembekuan (freezing) merupakan salah satu metode pengawetan yang menggunakan suhu 

rendah selain pendinginan (chilling). Pembekuan yang baik dilakukan pada suhu -12 hingga -

24°C. Pembekuan cepat (quick freezing) dilakukan pada suhu -24 hingga -40°C (Winarno, 

1993 dalam Azzumar, 2018). Saat proses freezing terjadi sebagian molekul air akan berubah 

menjadi es. Selama proses pembekuan tersebut, nilai aw pada bahan akan menurun. 

Pembekuan dapat memperlambat pertumbuhan mikroorganisme dan reaksi oksidatif dan 

enzimatis (Fellow, 2000). 

 

Selama proses pembekuan, panas sensible dari bahan pangan diambil untuk menurunkan 

suhu bahan pangan. Panas laten kristalisasi  dari kristal es yang terbentuk dan lemak yang 

belum memadat juga diambil dari bahan pangan. Selama pembekuan, volume bahan pangan 

akan meningkat dikarenakan volume es 9% lebih besar dari volume air. Bahan pangan 

dengan kandungan air yang tinggi memiliki panas spesifik yang cukup tinggi pula (4200 

J/kg/K). Seiring besarnya panas pada bahan pangan, energi yang dibutuhkan untuk 

pembekuan juga besar. Peningkatan volume bahan setelah pembekuan dapat dipengaruhi oleh 

beberapa hal seperti kada air bahan pangan, susunan sel pada bahan pangan, konsentrasi solut 

(konsentrasi yang tinggi dapat menurunkan titik beku), dan suhu pembeku (Estiasih & 

Ahmadi, 2009). 
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1.2.4. Kalsium Klorida (CaCl2) 

Kalsium klorida (CaCl2) memiliki berat massa 110,99. Kalsium klorida memiliki bentuk 

kristal kubik atau granul. Kalsium klorida larut dalam alkohol dan sangat larut dalam air 

tanpa pemanasan. Titik didih dari kalsium klorida >1600°C dan memiliki titik leleh 772°C. 

Kandungan kalsium klorida yang umumnya diperdagangkan umumnya sebesar 94-97% 

(Cahyadi, 2006). 

 

Kalsium klorida dapat memperkuat jaringan tanaman dan mencegah pelunakan dalam bahan 

pangan. Saat bahan pangan yang memiliki jaringan tanaman dipanaskan akan menyebabkan 

pelunakan pada jaringan tersebut. Senyawa pektin pada jaringan tanaman berkaitan dengan 

keutuhan struktur ikatan melintang antara gugus karboksilnya dengan kation polivalen. 

Garam-garam kalsium yang umumnya ditambahkan dalam bahan pangan akan membentuk 

kalsium pektinat dan pektat dan meningkatkan ketegaran dengan pengikatan secara melintang 

(Cahyadi, 2006). 

 

Kalsium klorida merupakan salah satu bahan tambahan pangan (BTP) yang termasuk dalam 

golongan pengeras. Kalsium klorida umumnya digunakan dalam buah yang dikemas dalam 

kaleng (canned fruit). Kalsium yang terdapat pada larutan berfungsi dalam menghambat 

pemasakan buah dengan cara menghambat hidrolisis pati yang menyebabkan pemecahan 

pektin dan pati. Ion Ca2+ dalam larutan CaCl2 juga dapat memperkuat dinding sel dan 

jaringan buah maupun sayur (Faiqoh, 2014).  

 

1.3.  Tujuan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh perendaman bahan dalam 

larutan CaCl2 dan lama pembekuan sebagai perlakuan pendahuluan pada vacuum frying 

terhadap karakteristik fisikokimia keripik buah pepaya. 


