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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang 

Pepaya (Carica papaya L.) berasal dari Amerika tropik, kemudian dibawa 

ke kepulauan Karibia dan Asia Tenggara semasa penjajahan orang-orang Spanyol 

pada abad ke-16, dan dengan cepat menyebar ke India, Oseania, dan Afrika, serta 

kini tersebar ke seluruh daerah tropic dan subtropik hangat di dunia (Villegas, 

1997a).  

Jumlah konsumsi  per  kapita  nasional tahun  1990–2011  mencapai  

2.738 kg,  pada  urutan  ke–3  terbanyak  dikonsumsi setelah  pisang  dan  

rambutan  (Pusat Kajian Hortikultura Tropika, 2013a).  Produksi  pepaya  tahun  

2013 mencapai 871 282 ton per tahun  (BPS 2015), dengan total volume ekspor 

dan volume impor  masing–masing  sebesar  468  dan  299  ton per tahun (PKHT, 

2013b).  Jika  dikaitkan  data volume  ekspor  terhadap  data  produksi  pepaya  

nasional,  jumlah  konsumsi  per kapita,  dan  volume  impor  sangat  

memprihatinkan,  bahkan  nilai  ekspor–impor pepaya  pada  tahun  2012  

menunjukkan  bahwa  nilai  ekspor  hanya  mencapai 22 101 US dolar  sedangkan 

nilai impor sebesar 70 241 US dolar (Direktorat Jendral Hortikultura, 2013). 

Buah pepaya digolongkan buah klimakterik, yaitu buah  yang  mengalami  

kenaikan  respirasi  dan produksi  etilen  secara  mendadak  dan  kemudian 

mengalami penurunan dengan cepat. Buah dengan laju  respirasi  yang  tinggi  

umumnya  lebih  cepat rusak, sedang buah yang mempunyai laju respirasi rendah  

mempunyai  umur  simpan  lebih  lama (Pantastico, 1989).  
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Salah satu faktor yang mengakibatkan nilai jual buah papaya turun adalah 

kesalahan dan kerusakan yang terjadi saat panen dan pasca panen. Permukaan 

kulit dan jaringan buah pepaya yang tipis menyebabkan buah pepaya mudah rusak 

jika terkena goresan dan benturan. Benturan mekanis dapat mengakibatkan memar 

pada permukaan kulit dan jaringan pangan, memicu kerusakan lebih lanjut akibat 

tumbuhnya mikroorganisme (Poernomo, 1999). Buah pepaya yang dipanen pada 

tingkat kematangan MG (matang hijau) dan QY (sebagian kuning) mengalami 

susut bobot rata-rata 5,0% dan 6,2% selama penyimpanan. Susut bobot 

dipengaruhi oleh suhu penyimpanan, buah yang matang pada 25°C, atau disimpan 

pada 10,12, atau 15°C dan kemudian dimatangkan, masing-masing mengalami 

penurunan susut bobot sebesar 4,1%, 5,8%, 6,0% dan 6,7% (Miller dan 

McDonald, 1999).   

Menurut Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (2002) tujuan 

pengemasan yaitu menghambat penurunan bobot, meningkatkan citra produk, 

menghindari atau mengurangi kerusakan pada waktu pengangkutan, dan sebagai 

alat promosi. Pengemasan dapat dilakukan dengan kotak atau peti kayu dan juga 

menggunakan plastik. 

Oleh karena itu, perlu adanya pengujian efektifitas penanganan pasca 

panen tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

pengaruh fase kematangan dan jenis pembungkusan buah papaya untuk 

memperpanjang daya simpan buah papaya calina. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah manakah fase kematangan dan 

jenis bahan pembungkus yang efektif untuk memperpanjang daya simpan buah 

papaya calina. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan fase kematangan dan 

jenis bahan pembungkus yang efektif untuk memperpanjang daya simpan buah 

pepaya calina. 

1.4 Hipotesis 

1. Diduga terjadi interaksi antara fase kematangan dan jenis pembungkus 

terhadap daya simpan buah pepaya calina.  

2. Diduga fase kematangan yang berbeda berpengaruh terhadap daya simpan 

buah papaya calina.  

3. Diduga jenis bahan pembungkus yang berbeda berpengaruh terhadap daya 

simpan buah papaya calina. 

 


