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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pepaya Calina 

Pepaya (Carica papaya L) merupakan tanaman buah, berupa herba dari 

famili caricaceae yang berasal dari Amerika Tengah dan Hindia Barat, bahkan 

kawasan sekitar Meksiko dan Costa Rica.Tanaman papaya banyak ditanam baik 

di daerah tropis maupun subtropis, di daerah basah dan kering, atau di daerah 

dataran rendah dan pegunungan (Soedarya, 2009). 

Buah pepaya dengan nama ilmiah Carica papaya L., termasuk dalam 

klasifikasi berikut ini: 

Kingdom: Plantae (tumbuh-tumbuhan), Divisio: Spermathophyta (tanaman 

berbiji) 

Kelas: Dicotyledoneae (biji berkeping dua), Ordo: Cistales, Famili: Caricaceae 

Genus: Carica, Species: Carica papaya L. (Rukmana, 1995:18) 

Pohon pepaya Callina lebih pendek dibanding jenis pepaya lain, paling 

tinggi lebih kurang 2 meter. Daunnya berjari banyak dan memiliki kuncung di 

permukaan pangkalnya. Buahnya berkulit tebal dan permukaannya rata, 

dagingnya kenyal, tebal, dan manis rasanya. Bobotnya berkisar antara 600 g 

sampai dengan 2 kg¹ (Agro Kates Mandiri, 2010). 

Pepaya berkembang dengan akar tunggang yang cukup kuat setelah tanam. 

Dalam kondisi yang baik, akar dapat menembus tanah hingga kedalaman 2 m.  

Sebagian besar dari akar yang bertanggung jawab untuk penyerapan nutrisi 

terdapat dalam lapisan 500 mm atas tanah dengan konsentrasi yang terbesar yaitu 

terdapat di atas 250 mm (Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, 

2009). 
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Batang tanaman pepaya berlubang antara node, kecuali pada tanaman 

muda. Batangnya terdiri dari jaringan parenkim. Letak daun diatur dalam spiral 

2/5. Batang tanaman pepaya adalah berongga dan biasanya tidak bercabang, dan 

tingginya mencapai 10 meter. Daunnya merupakan daun tunggal yang berukuran 

besar dan bercangap dengan tangkai daun yang panjang dan berongga (Barus dan 

Sykuri, 2008). 

Ada 3 jenis dasar pohon yaitu tanaman jantan, betina, dan hermaprodit 

(biseksual). Buah biasanya hanya diproduksi dari tanaman betina dan biseksual. 

Tanaman jantan memiliki ukuran yang kecil, berbentuk bulat panjang, bunga 

kuning yang hanya memiliki 10 kepala sari. Tanaman betina memiliki ukuran 

besar dengan bunga berwarna keputihan yang memiliki sebuah ovarium. Tanaman 

biseksual (hermafrodit) memiliki bunga sempurna terdapat dalam daun axils di 

sepanjang batang (Crane, 2005). 

Bentuk daun papaya hamper seperti jari tangan melebar, bertulang daun 

menjari, dan ujung lancip. Pangkal daun berbentuk jantung dengan garis tengah 

25-27 cm. Tangkai daun panjang dan berkelompok dekat pucuk, berlubang, dan 

melekat pada batang. Tajuk selalu berlekuk menyirip tidak beraturan (Kalie, 

1996) 

Biji pepaya berwarna hitam (fertil) dan berwarna putih (abortus). Benih 

yang digunakan untuk sumber benih jangan berasal dari buah yang terlalu mudah 

atau terlalu masak karena akan menghasilkan daya berkecambah benih yang 

rendah (Lumbangaol, 2008). 
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2.2 Struktur Buah Pepaya Calina/IPB 9 (Carica papaya L.) 

a) Morfologi buah pepaya calina 

Karakteristik pepaya IPB 9 berukuran sedang dengan bentuk tengah buah 

angular (lonjong) dan bentuk pangkal buah agak kedalam.  Rata-rata kekerasan 

0.823 mm/s, diameter 10-11 cm dan panjang 25-30 cm. Kulit buah berwarna hijau 

terang.  Warna daging jingga kemerahan saat matang (Gambar 1). Rasa daging 

buah manis (11ºbrix).  Rata-rata bobot adalah 1.24 kg/buah dengan masa umur 

petik ± 114 hari setelah tanam (HST) (PKBT, 2008).  

 

Gambar 1. Pepaya IPB 9 Matang dengan Warna Daging Buah Jingga Kemerahan.  

Sumber: Pusat Kajian Buah-buahan Tropika, (2008). 

Kandungan gizi yang terdapat dalam  setiap  100  g  pepaya:  
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Tabel 1. Kandungan Gizi dalam Setiap 100 g Pepaya  

 

Sumber: Bertanam Pepaya, M. B. Kalie dalam Direktorat Budidaya Tanaman 

Buah (2007). 

Tabel 2. Perbandingan kandungan gizi daging buah pepaya IPB 

 

Sumber: Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik Bogor (2009). 

2.3 Kondisi Fiosiologis Buah Pepaya Pasca Panen 

Menurut  Villegas  (1997b),  buah  yang  dipanen  saat  mencapai  keadaan 

optimum akan memiliki sifat-sifat yang diterima, misalnya warna, aroma, tekstur 

dan  sifat-sifat  lainnya  tergantung  jenis  kultivar.  Indeks  kematangan  yang 

digunakan  untuk  buah-buahan  klimakterik  adalah  perubahan  warna  kulit  



8 

 

 

 

(sawo dan  pepaya). Hal ini bergantung pada permintaan pasar dan tujuan 

pemasaran. Buah untuk ekspor dipanen lebih awal.  

Pematangan pepaya berupa perubahan warna, rasa dan tekstur buah secara 

bertahap hingga siap dikonsumsi. Hubungan antara pematangan buah ini dengan 

etilen adalah kemungkinan banyaknya etilen yang diproduksi (Tsu-Tsuen, 1988). 

Pepaya  termasuk  buah  klimakterik  yaitu  adanya  peningkatan  respirasi  sejalan 

dengan  produksi  etilen  kemudian  setelah  mencapai  titik  puncak  respirasi  

akan menurun (Gambar 2).  

Klimakterik merupakan salah  satu  proses  respirasi  alami  bagi  buah  

dan sayuran setelah panen. Buah menunjukkan peningkatan besar dalam laju 

produksi CO2 dan etilen (C2H4) bersamaan dengan pemasakan (Wills et al., 1989). 

                                   

     Gambar 2. Pola Respirasi pada Buah Klimakterik; (Wills et al., 1989) 

Pada proses klimakterik, terjadi perubahan permeabilitas sel-sel buah. 

Perubahan tersebut akan mengakibatkan enzim-enzim dan substrat dalam sel yang 

keadaannya normal menjadi terpisah lalu akan bergabung dan bereaksi satu sama 

lain sehingga terjadi proses klimakterik. Klimakterik juga disebabkan karena 

adanya perubahan permeabilitas dari jaringan. Semakin tinggi tingkat kematangan 

pepaya maka makin banyak CO² yang dihasilkan. Peningkatan CO² atau 
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penurunan O² internal adalah dua dari perubahan yang meliputi respirasi dan 

produksi etilen juga merupakan dua hal pokok yang terkait erat dalam 

menjelaskan mekanisme pemasakan buah (Winarno dan Wirakartakusumah, 

1981). 

Secara fisis tekstur buah pepaya sangat lembut dan mudah rusak 

karenanya dalam  perdagangan  nasional  dan  internasional   buah  ini   berada  

jauh  dibelakang pisang  dan  nenas.  Oleh  karena  itu  mempertahankan  mutu  

buah  terutama  setelah panen  sangat  penting  sehingga  buah  dapat  terhindar  

dari  kerusakan  fisik  maupun kimia  yang  dapat  menyebabkan   kerusakan  bauh  

yang  lebih  besar  dan  dapat menurunkan mutu buah, (Mifra, 1994). 

Serangan penyakit pasca panen pada buah papaya sangat menurunkan 

mutu buah. Gejala serangannya dapat muncul pada saat pengiriman atau 

dipasarkan. (Alvarez dan Nishijima, 1987) menyebutkan bahwa banyak 

mikroorganisme terutama cendawan yang menyerang buah papaya, antara lain 

Colletotrichum gloeosporiodes (Penz) Sacc., Phomopsis sp., Alternaria alternate, 

Fusarium sp., Botryodiplodia theobromae dan beberapa cendawan lain dan 

bakteri yang tidak dominan. 

 Daya simpan buah papaya singkat, kehilangan hasil setelah panen cukup 

besar. Umumnya kehilangan hasil pascapanen dikategorikan sebagai kehilangan 

hasil mulai dari panen, persiapan untuk pemasaran, selama penyimpanan, 

transportasi, sampai pemasaran baik di tingkat grosir sampai pengecer dan 

konsumen. Kehilangan hasil panen umumnya disebabkan penyakit pascapanen, 

luka mekanis selama penanganan dan buah lewat matang (Ceponis, 1973).  
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The US National Academy of Science 1978, memperkirakan jumlah 

kehilangan hasil buah papaya setelah panen sebanyak 40-100%. Sedangkan 

menurut Pantastico 1979, memperkirakan kehilangan hasil papaya di Philipina 

dapat disebabkan karena berbagai macam faktor diantaranya 20-26% karena 

busuk, 2-4% lewat matang, 10% karena kerusakan mekanis. Sedangkan di 

Taiwan, jumlah kehilangan hasil buah papaya sebanyak 23,7% (Liu MS, 1984). 

Kehilangan hasil di tingkat pengecer 14%, penjual borongan 7,3% dan selama 

transportasi 2,1%. Dalam pengiriman buah pepaya dari Amerika dilaporkan 

bahwa jumlah kerusakan terbesar adalah karena serangan Anthracnose (62%), 

memar 22%, buah lewat matang 48%, chilling injury 2%, buah lunak 17% dan 

penyakit lain seperti busuk pangkal, Rhizopus, gray mold dan lain-lain 35% 

(Ceponis, 1988). 

2.4 Metode Penentuan Fase Kematangan Buah Pepaya (Carica papaya L.) 

Tingkat kematangan buah merupakan faktor penting yang mempengaruhi 

ketahanan buah dari kerusakan mekanik. Beberapa jenis buah mengalami 

perubahan yang nyata pada teksturnya selama proses pematangannya, tekstur 

buah menjadi semakin lunak yang menyebabkan semakin besar potensi terjadinya 

kerusakan mekanis. Karena itu, beberapa jenis buah dipanen sebelum buah-

buahan tersebut mencapai tingkat kematangan yang sempurna (Kays, 1991).  

Kriteria kematangan pepaya dapat dilihat  dari  warna  kulit  pepaya,  

tekstur dan tingkat kemanisannya. Perlakuan perbedaan waktu panen dapat 

memberikan analisis bahwa waktu pemanenan akan mempengaruhi tingkat 

kematangan buah. Pepaya memiliki tujuh stadia kematangan buah, yaitu matang 
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fisiologis (mature green), semburat kuning (colour break), 25% kuning (quarter 

ripe), 50% kuning (halp ripe), 75% kuning (ripe), 100% kuning (full ripe), dan 

terlalu matang (over ripe).  Panen  yang  tepat  untuk  memenuhi  permintaan  

pasar  lokal  yaitu  buah pepaya  yang  sudah  tua  dengan  kondisi  buah  95%  

berwarna  hijau,  disertai semburat warna kuning diantara tengah dan ujung 

pepaya. Penampakan luar buah kelihatan   mengkal, tetapi apabila dibelah bagian 

dalamnya sudah  menunjukkan  warna  merah  kekuningan (Sujiprihati dan 

Suketi, 2014). 

 

Gambar 3.  Indeks kematangan  buah  pepaya  Callina  dengan  skor  warna:   

1:Hijau,  2:Hijau sedikit  kuning,  3:Hijau  kekuningan, 4:Kuning  

lebih  banyak  dari  pada  hijau,5:Kuning  dengan  ujung sedikit hijau, 

6:Kuning penuh, 7: Kuning dengan sedikit bintik coklat (over ripe). 

(Sumber: Taris et al., 2014) 

 

2.5 Teknologi Pembungkusan Buah 

Menurut  Saccharow  dan  Griffin  (1980),  pengemasan  berfungsi agar  

produk  pangan  mudah  dan  aman  untuk  transport,  untuk  mencegah 

kontaminasi,  serta  mencegah  kerusakan  dan  perubahan-perubahan  bahan 

pangan. 

 Berdasarkan urutan dan jaraknya dengan produk, kemasan dapat 

dibedakan atas kemasan primer, sekunder dan tersier. Kemasan sekunder adalah 
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kemasan lapis kedua setelah kemasan primer, dengan tujuan untuk lebih 

memberikan perlindungan kepada produk. Kemasan  tersier adalah lapisan ketiga 

setelah kemasan sekunder, dengan tujuan untuk memudahkan proses transportasi 

agar lebih praktis dan efisien. Kemasan tersier bisa berupa kotak karton atau peti 

kayu (Astawan, 2008).  

Beberapa persyaratan bagi wadah untuk makanan yang perlu 

dipertimbangkan antara  lain  permeabilitasnya  terhadap udara/oksigen dan gas 

lain, tidak menyebabkan penyimpangan warna dari bahan, tidak bereaksi (inert) 

dengan  bahan, wadah  harus tahan oksidasi, tidak mudah  bocor dan tahan panas, 

serta mudah dikerjakan secara   maksimal dan relative murah (Purba dan Karo-

Karo, 1997). 

Hasil penelitian Ariyanti (2005) tentang pengemasan buah pepaya 

menunjukkan  kombinasi bahan  pengisi  kertas  koran dan  pengemas kotak 

karton  (kardus) disarankan  untuk pengemasan buah  pepaya. Hal ini dikarenakan 

kondisi buah dalam kombinasi pengemasan tersebut yang paling baik 

dibandingkan dengan  pengemasan  menggunakan  peti kayu dan  keranjang 

bambu dengan bahan pengisi daun pisang. 

a). Bahan Pengemas Kertas 

Kertas sebagai bahan pengemas banyak digunakan dan masih akan 

mempertahankan  posisinya untuk jangka waktu yang lama karena  harganya yang 

murah, mudah diperoleh, dan penggunaanya luas. Sifat-sifat pengemasan dari 

kertas bervariasi tergantung dari proses pembuatanya dan perlakuan tambahan 

yang diberikan. Kekuatan dan sifat-sifat mekanis dari kertas bergantung pada 
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perlakuan pengisi dan pengikat. Sifat-sifat fisiko-kimia kertas, seperti 

permeabilitas terhadap cairan, uap, dan gas, dapat dimodifikasi dengan 

penjenuhan, pelapisan atau laminating karena kertas yang mudah sobek, tidak 

tahan air dan tidak dapat dipanaskan (Winarno, 1993). 

Penelitian Lokasari (2011) pada transportasi tomat yang dikemas peti kayu 

serta ditambahkan bahan pengisi kertas koran memiliki kerusakan mekanis 

25,20% dan paling rendah dibandingkan bahan pengisi daun pisang kering. Bahan 

pengisi tersebut juga berpengaruh terhadap susut bobot buah tomat.   

b). Bahan Pengemas Plastik 

Penggunaan plastik sebagai bahan pengemas mempunyai keunggulan 

dibanding bahan pengemas lain karena sifatnya yang ringan, transparan, kuat, 

thermoplastic, dan selektif dalam permeabilitasnya tehadap uap air, oksigen, CO2. 

Sifat permeabilitas plastik terhadap uap air dan udara menyebabkan plastik 

mampu berperan memodifikasi ruang kemas selama penyimpanan (Winarno, 

1993). Harga plastik untuk kemasan relatif cukup murah, dan tidak dapat 

dimungkiri lagi, bahwa bahan baku kemasan dari jenis plastik tersebut sangat 

fleksibel, kuat dan praktis (ringan sehingga mudah dibawa kemana saja) (Amrin, 

1999). 

Plastik wrap juga mempunyai potensi yang cukup baik sebagai pengemas 

untuk produk segar hortikultura. Pemberian satu lapis plastik wrapping pada buah 

jambu biji ‘Susu Putih’ mampu memperpanjang kesegaran buah hingga lebih dari 

10 hari (Dondy dan sjaifullah, 1993).  
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Sifat mekanis jenis plastik Light Density Poly Ethylene (LDPE) atau 

plastik wrap adalah kuat, agak tembus cahaya, fleksibel, dan permukaan agak 

berlemak. Pada suhu di bawah 60° sangat resisten terhadap senyawa kimia, daya 

proteksi terhadap uap air tergolong baik, akan tetapi kurang baik bagi gas-gas 

yang lain seperti oksigen (Nurminah, 2002).     

c). Bahan Pengemas Net Foam 

Penelitian lainya dilakukan oleh Yulianti (2009) pada transportasi buah 

manggis. Penelitian tersebut menunjukan pemberian bahan pengisi net foam dapat 

menghindarkan buah manggis dari kerusakan fisik. Penelitian lainnya oleh 

Firdausi (2011) pada pengemasan buah stroberi untuk transportasi. Pengemasan 

buah stroberi dengan bahan pengisi net foam menimbulkan tingkat kerusakan 

dibandingkan bahan pengisi kardus dan daun lamtoro. Kerusakan buah tersebut 

akan mempengaruhi nilai TPT, kekerasan, susut bobot, dan warna buah selama 

penyimpanan. 

2.6 Penyakit Pasca Panen Buah Pepaya 

 Penyakit pasca panen buah papaya bersifat laten, penyakit berasal ketika 

masih di pohon dan berkembang setelah buah menjadi matang penuh. Sebagian 

besar penyakit pasca panen pada buah papaya adalah anthracnose yang 

disebabkan oleh Coletotricum gloeosporides Penz.Sacc dengan gejala bercak 

coklat (Snowdown, 1990). Selain anthracnose penyakit pasca panen pada buah 

papaya adalah busuk lunak dan busuk pangkal tangkai yang disebabkan oleh 

Botryodiplodia sp, busuk kering yang disebabkan oleh Fusarium sp atau 

Cephalosporiumsp.   


