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RINGKASAN
Penelitian tentang pengaruh penggunaan madu pada pembuatan selai pepaya dilakukan
dengan tujuan untuk penganekaragaman produk olahan berbahan madu. Pada penelitian ini
, digunakan variabel prosentase campuran buah pepaya dan madu, yaitu: A (buah pepaya 100%
dan madu 0 %), B (buah pepaya 85 % dan madu 15 %), C (buah pepaya 70 % dan madu
30 %), D (buah pepaya 55 % dan madu 45 %), E (buah pepaya 40 % dan madu 60 %). Dari
hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa yang disukai panelis adalah selai dengan kondisi
jumlah pemakaian buah pepaya 70 % dan jumlah pemakaian madu 30 %. Hasil uji organoleptik
rata-rata untuk parameter:
rasa 3,70 (suka), warna 3,35 (biasa) dan tekstur 3,55 (suka).
Sedangkan hasil uji kimia rata-rata yang diperoleh adalah kadar air 17,63 %, kadar gula total
90,73 % dan padatan tertarut 84,08 %.
'~,
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ABSTRACT
The research of the influence of using honey on papaya jam production with aimed was to
have honey product diversification.The variable are using on this research, procentage mix of
papaya fruit and honey, i.e .' A (papaya fruit 100 % and honey 0 %), B (papaya fruit 85 % and
honey 15 %), C (papaya fruit 70 % and honey 30 %), 0 (papaya fruit 55 % and honey 45 %), E
(papaya fruit 40 % and honey 60 %). The result of organoleptic test showed that the panelist
like to papaya jam with honey fruit addition in condition of total use papaya fruit 70 % and
total use of honey 30 %. The average result of organoleptic test: taste 3.70 (like), color 3.35
(habitua!), trxture 3.55 (like). The average result of chemist test.' water content 17.63 %, total
sugar content 90.73 % and soluble solid content 84.08 %.
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PENDAHULUAN
Sebagai negara agraris di khatulistiwa,
Indonesia
berpeluang
untuk
menghasilkan
berbagai produk pertanian diantaranya berupa
buah-buahan yang sangat beragam jenisnya.
Peranan iklim di Indonesia sangat cocok untuk
pertumbuhan jenis buah tertentu seperti pisang,
nanas, pepaya, jambu dan sebagainya, yang
umum dapat dengan
mudah dijumpai
di
berbagai pelosok tanah air.
Beberapa
jenis buah yang umumnya
bernilai ekonomi
tinggi sudah dikebunkan
secara professional dengan pengelolaan yang
baik disertai teknik bercocok tanam yang
intensif, sehingga produksi buah menjadi tinggi
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dan kualitasnya baik. Sebagian dari buah
tersebut dijual dalam bentuk segar atau
olahan (Anonimous, 2004). Buah-buahan
merupakan bahan pangan sumber vitamin.
Selain buahnya yang dimakan dalam bentuk segar, daunnya juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Misalnya
daun pisang untuk pembungkus kue, daun
pepaya
untuk
mengempukkan
daging.
Wama buah cepat sekali berubah karena
pengaruh fisika, misalnya sinar matahari
dan pemotongan serta pengaruh biologis
sehingga
mudah menjadi busuk. Oleh
karena itu pengolahan buah untuk memperpanjang umur simpan sangat penting.
Buah dapat diolah menjadi berbagai ben29
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tuk minuman, seperti anggur, sari buah dan
sirup, juga makanan lain seperti manisan,
dodol, keripik, sale (Margono dkk, 1993).
Selai buah merupakan salah satu produk
pangan semi basah yang cukup dikenal dan
disukai oleh masyarakat. Menurut Food & Drug
Administration, selai buah didefinisikan sebagai produk olahan buah-buahan, baik yang
berupa buah segar, buah beku, buah kaleng
maupun campuran ketiganya dalam proporsi
tertentu terhadap gula (sukrosa) dengan atau
tanpa penambahan air. Selai buah juga dapat
didefinisikan sebagai salah satu jenis makanan
awetan berupa sari buah atau buah-buahan
yang sudah dihancurkan (45 bagian berat
buah), ditambah gula (55 bagian berat gula)
dan dimasak hingga kental atau berbentuk
setengah padat. Namun proporsi tersebut dapat
disesuaikan dengan selera dan citarasa yang
diinginkan. Selai tidak dimakan begitu saja,
melainkan untuk dioleskan di atas roti tawar
atau sebagai isi roti manis. Selai juga sering
digunakan sebagai isi pada kue-kue seperti kue
nastar atau pemanis pada minuman, seperti
yogurt dan es krim. Selai yang di dalamnya masih ditemukan potongan buah dalam berbagai
ukuran disebut preserve atau conserves,
sedangkan selai yang dibuat dari sari buah
dan kulit buah genus Citrus disebut marmalade.
Keadaan buah yang digunakan sangat
menentukan dalam pembuatan selai. Buahbuahan yang dijadikan selai biasanya buah
yang sudah masak, tetapi tidak terlalu masak
dan tidak ada tanda-tanda busuk. Buah yang
masih muda akan terasa masam atau sepet.
Buah yang masih muda tidak dapat digunakan
untuk pembuatan selai, karena masih banyak
mengandung karbohidrat dan kandungan-...pektinnya rendah. Sedanqkan buah yang terlalu
masak, menyebabkan warna, aroma, pektin dan
rasa masam pada buah berkurang.
Pektin yang dikandung buah-buahan
atau sari buah akan bereaksi dengan gula
dan asam membuat selai menjadi kental. Buah
buahan dengan kadar pektin atau keasaman
yang rendah perlu ditambahkan pektin atau
asam agar selai bisa menjadi kental
(Anonimous, 2009). Hal lain yang perlu diperhatikan supaya diperoleh selai yang aromanya
harum dan kental, sebaiknya digunakan campuran dari buah setengah matang dan buah
yang sudah matang penuh. Buah setengah
matang akan memberikan pektin dan asam
yang cukup, sedangkan buah yang matang
penuh akan memberikan aroma yang baik.
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Di Indonesia, sebagian besar selai
dibuat dari buah-buahan tropis seperti
papaya, nanas, lobi-lobi, srikaya, jambu
biji, pala, ceremai. Buah dapat dipilih sesuai
dengan ketersediaan yang ada di lingkungan sekitar atau berdasarkan rasa buah
yang disukai konsumen, misalnya pepaya.
Nama pepaya dalam bahasa Indonesia
diambil dari bahasa Belanda, "papaja",
yang pada gilirannya juga mengambil dari
nama bahasa Arawak, "papaya". Dalam
bahasa Jawa pepaya disebut "kates" dan
dalam bahasa Sunda "gedang".
Pohon pepaya umumnya tidak bercabang atau bercabang sedikit, tumbuh
hingga setinggi 5-10 m dengan daun yang
membentuk serupa spiral pada batang
pohon bagian atas. Daunnya menyirip lima
dengan tang~i yang panjang dan berlubang di bagian tengah. Bentuk buah bulat
hingga memanjang dengan ujung meruncing. Warna buah ketika muda hijau
gelap dan setelah masak menjadi hijau
muda hingga kuning. Bentuk buah membulat bila berasal dari tanaman betina dan
memanjang (oval) bila dihasilkan dari tanaman banci. Tanaman banci lebih disukai
dalam budi daya karena dapat menghasilkan buah lebih banyak dan buahnya lebih
besar. Daging buah berasal dari ~arpela
yang menebal, berwarna kuning hingga
merah, tergantung varietasnya. Bagian tengah buah berongga. Biji-biji berwarna
hitam atau kehitaman dan terbungkus
semacam lapisan berlendir (pulp) untuk
mencegahnya dari kekeringan. Dalam
budidaya, biji yang diambil dari bagian tengah buah dapat ditanam kembali.
Pepaya bangkok diintroduksi dari
Thailand. Permukaan buahnya tidak rata
dan kulit luarnya relatif tipis, sehingga sulit
dikupas. Kelebihannya, dagingnya manis
dan berair. Buahnya berukuran besar.
Pepaya Solo F1 adalah jenis pepaya kultivar hibrida unggul dari Hawaii. Selain itu
terdapat pula pepaya hias yang warna daun
atau tangkai daunnya ungu. Pepaya ini
ditanam lebih untuk penampilannya dalam
memperindah taman. Di dataran tinggi
Dieng dikenal produk mirip pepaya yang
disebut "carica". Jenis ini menyukai daerah
dingin untuk produksi buah secara optimal
(Anonimous, 2010).
Tanaman pepaya (Carica papaya L)
berasal dari Amerika Tengah. Tanaman
pepaya mudah tumbuh di mana saja
30
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sehinqqa tanaman ini dapat dijumpai di seluruh
Indonesia. Sentra produksi pepaya antara lain
yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Bali, dan Nusa
Tenggara Barat. Buah pepaya dapat dimakan
dagingnya, baik ketika muda maupun masak.
Daging buah muda dimasak sebagai sayuran
(dioseng-oseng). Daging buah masak dimakan
segar atau sebagai campuran cocktail.
Buah pepaya kaya akan sumber gizi dan
harganya relafit murah. Hampir seluruh bagian
tanaman pepaya dapat dimanfaatkan baik
sebagai bahan pangan maupun untuk bahan
obat dan industri, yaitu mulai dari akar, batang,
daun, kuntum bunga, buah, kullit pohon dan
getahnya. NHai gizi buah pepaya dapat
diketahui dari Tabel1 sebagai berikut :
Tabel1

Komposisi Zat Gizi Papaya per 100 9 bahan
Zat Gizi

Satuan

kal
Energi
Air
9
Protein
9
Lemak
9
Karbohidrat
9
Mineral
9
mg
Kalsium
mg
Fosfor
mg
Besi
me
Asam askorbat
Sumber : Oey Kam Nio, 1992

Jumlah
52
86,5
0,5
0
12,4
0,6
23
12
1,7
78

Secara garis besar pada pembuatan selai
buah diperlukan tiga bahan pokok selain buah,
yaitu gula, pektin dan asam. Gula terdapat
dalam berbagai bentuk, yaitu sukrosa, glukosa,
fruktosa dan dekstrosa. Dalam pembuatan selai
papaya, gula yang digunakan adalah sukrosa
yang sehari-hari dikenal sebagai gula pasir.
Tujuan dari pemakaian gula pasir pada
pembuatan selai buah ini adalah untuk memperoleh tekstur, kenampakan dan flavor yang
ideal. Selain itu gula pasir dapat berfungsi
sebagai pengawet. Pada konsentrasi tinggi
(paling sedikit 40 % padatan terlarut), larutan
gula pasir dapat mencegah partumbuhan
bakteri, ragi dan kapang atau biasa disebut
fungsi humektan. Mekanismenya, gula pasir
dapat menyebabkan dehidrasi sel mikroba
sehingga sel mengalami plasmolisis dan
terhambat siklus perkembangbiakannya. Dalam
pembuatan selai buah, teknik pengawetan
dikombinasikan dengan tingkat
keasaman
yang rendah, pasteurisasi dan penambahan
bahan kimia seperti asam benzoat.
Jumlah penambahan gula pasir yang
tepat pada pembuatan selai buah tergantung pada banyak faktor, antara lain tingkat
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keasaman buah yang digunakan, kandungan gula dalam buah dan tingkat kematangan buah yang digunakan. Perbandingan gula pasir dengan buah yang digunakan, untuk buah yang asam adalah
1:1. Penambahan gula pasir akan mempengaruhi keseimbangan air dan pektin
yang ada. Buah yang kandungan pektinnya
rendah seperti nanas, maka penambahan
gula sebaiknya lebih sedikit daripada bagian buahnya. Sebaliknya, untuk buah yang
kandungan pektinnya tinggi seperti cempedak dan apel, maka penambahan gula pasir
sebaiknya lebih banyak dari pada bagian
buahnya. Kandungan gula yang ideal pada
produk selai berkisar antara 60 %-65 %.
Dalam usaha mengembangkan pemanfaatan madu dari Kediri, maka dalam
penelitian ini digunakan madu dari Kediri
sebagai penambah flavor dan rasa manis
yang khas pada proses pembuatan selai
pepaya. Sampai saat ini madu dari
kabupaten Kediri yang dihasilkan oleh
pengusaha madu rakyat di kecamatan
Pare, mempunyai kadar air cukup tinggi
yaitu sekitar 22 %. Untuk dapat diekspor,
diperlukan biaya untuk peralatan dan proses pengurangan kadar air (Anonimous,
2001). Dengan kadar air tersebut, madu
mudah mengalami proses fermentasi dan
menghasilkan alkohol (Gathot Handoyo,
2010). Pemanfaatannya sampai saat ini
hanya dijual untuk obat tradisional.
Madu merupakan sumber energi yang
dapat diubah menjadi lemak dan glikogen. Lebah madu memperoleh sebagian
energi dari karbohidrat dalam bentuk gula
(Sarwono, 2001). Madu merupakan produk
yang unik dari hewari dan mengandung
persentase karbohidrat yang tinggi, sehingga praktis tidak ada protein maupun
lemak. Nilai gizi dari madu sangat tergantung dari kandungan gula sederhana,
fruktosa dan glukosa. Bahan pangan yang
manis tersebut bersifat kental dengan
warna emas sampai gelap yang diproduksi
oleh berbagai jenis lebah dari berbagai
nektar bunga. Rasa dan harumnya madu
sangat dipengaruhi oleh jenis bunga di
mana nektar dikumpulkan dari bunga.
Madu adalah nektar atau eksudat gula
dari tanaman yang dikumpulkan oleh lebah
madu, diolah dan disimpan dalam sarang
madu dari lebah apis mel/ifera (Sarwono,
2001). Madu mempunyai sifat-sifat yang
secara optis dapat memutar ke kiri (Ievo
31
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rotary) dan mengandung tidak lebih kadar air 25
%, kadar abu 0,25 % dan sukrosa 8 %.
Karbohidrat madu termasuk tipe sederhana. Rata-rata komposisinya adalah : air 17,1 %,
karbohidrat total 82,4 %, protein 0,5 %, asam
amino, vitamin dan mineral. Karbohidrat tersebut utamanya terdiri dari fruktosa 38,5 % dan
glukosa 31%. Sisanya, 12,9 % karbohidrat yang
terbuat dari maltosa, sukrosa dan gula lain.
Sebagai karbohidrat, satu sendok makan madu
dapat memasok energi sebanyak 64 kalori.
Selain itu dalam madu terdapat banyak sekall
kandungan vitamin, asam, mineral dan enzim,
yang sangat berguna sekali bagi tubuh sebagai
pengobatan secara tradisional, antibodi, dan
penghambat pertumbuhan sel kanker Itumor.
Sementara kandungan asam organik
dalam madu antara lain asam glikolat, asam
format, asam laktat, asam sitrat, asam asetat,
asam oksalat, asam malat dan asam tartarat.
Dari beberapa asam tersebut sangat bermanfaat bagi kesehatan yakni berguna bagi
metabolisme tubuh, di antaranya asam oksalat,
asam tartarat, asam laktat dan asam malat.
Bahkan dalam asam laktat terdapat kandungan
zat laktobasilin yang dapat menghambat pertumbuhan sel kanker dan tumor. Asam amino
bebas dalam madu mampu membantu
penyembuhan penyakit, juga sebagai bahan
pembentukan neurotransmitter atau senyawa
yang berperan dalam mengoptimalkan fungsi
otak.
Kandungan mineral yang ada dalam madu
alam, tergantung dari mana sari bunga yang
dihisapnya. Bunga tersebut di tanam pada
tanah yang banyak kandungan mineral apa.
Sehingga banyaknya kandungan zat besi,
tembaga dan mangan akan menladtkari maou
berwarna gelap, sementara zat besi erat
hubungannya
dengan
pewarnaan darah
(hemoglobin).
Beberapa kandungan mineral dalam madu
adalah belerang (S), kalsium (Ca), tembaga
(Cu), mangan (Mn), besi (Fe), fosfor (P), klor
(Cl), kalium (K), magnesium (Mg), iodium (I),
seng (Zn), silikon (Si), natrium (Na), molibdenum (Mo) dan aluminium (AI). Zat tembaga
sangat penting bagi manusia berkaitan dengan
hemoglobin dan kekurangan zat tersebut menyebabkan berkurangnya ketahanan tubuh dan
memicu meningkatnya kadar kolesterol. Zat
mangan berfungsi sebagai anti oksidan dan
berpengaruh besar dalam pengontrolan gula
darah serta mengatur hormon teroid. Magnesium memegang peranan penting dalam
mengaktifkan fungsi replikasi sel, protein dan
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energi. lodium berguna bagi pertumbuhan
dan membantu dalam pembakaran kelebihan lemak pada tubuh. Jika kekurangan
seng
biasanya
kesehatan
menurun,
diantaranya mudah terjadi infeksi dan
sering terjadi gangguan kulit seperti
jerawat. Adapun kalsium dan fosfor sangat
berguna bagi pertumbuhan tulang dan gigi.
Besi (Fe) membantu proses pembentukan
sel darah merah. Magnesium, fosfor dan
belerang berkaitan dengan metabolisme
tubuh. Molibdenum berguna sekali untuk
pencegahan anemia dan penawar racun,
terutama bagi orang yang suka minuman
keras (Endang S, 2003)
Penambahan asam mempunyai tujuan
untuk mengatur pH dan menghindari pengkristalan gul~. pH optimum yang dikehendaki pacf~ pembuatan selai buah
berkisar antara 3,10-3,46. Asam yang biasa digunakan dalam pembuatan selai buah
adalah asam sitrat, asam tartrat dan asam
malat. Kecuali produk yang berasal dari
bahan rasa asam seperti nanas, penggunaannya dibatasi, yaitu antara 8 g-15 g/kg
berat produk. Penggunaan asam
tidak
mutlak, tetapi hanya apabila diperlukan
saja. Apabila terlalu asam akan terjadi
sineresis yaitu keluarnya air dari gel
sehingga kekentalan selai buah yang dihasitkan akan berkurang, bahkan "sarna
sekali tidak terbentuk gel.
Pektin diperlukan untuk membentuk
gel (kekentalan) pada produk selai buah.
Jumlah pektin yang ideal untuk pembuatan gel berkisar antara 0,75% -1,5%.
Kadar gula tidak boleh lebih dari 65 %
dan konsentrasi pektin 1 % sudah dapat
menghasilkan gel dengan kekerasan yang
cukup baik. Semakin besar konsentrasi
pektin akan menyebabkan semakin keras
gel yang terbentuk.
Beberapa jenis buah secara alami
mempunyai kandungan pektin yang cukup
tinggi, misalnya pada buah apel dan buah
cempedak. Buah-buahan yang akan masak
mengandung pektin cukup banyak. Makin
masak buah, kandungan pektin akan
menurun karena adanya enzim yang memecah pektin menjadi asam pektat dan
alkohol. Oleh karena itu, untuk memperoleh
pektin yang cukup sebaiknya buah yang
digunakan dikombinasikan antara yang
setengah masak dan yang masak penuh.
Pembuatan selai buah yang menggunakan
32
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buah dengan kandungan pektin tinggi tidak
memerlukan tambahan pektin dari luar.
Pektin perlu ditambahkan untuk membuat
selai buah yang menggunakan buah dengan
kadar pektin rendah, seperti nanas. Pektin
dapat dibeli di toko yang menjual bahan-bahan
untuk membuat kue, misalnya citrus pectin
grade 100. Kecepatan pembentukan gel oleh
pektin tergantung pada jenis pektin, suhu
pemasakan dan konsentrasinya. Jenis pectin
rapid set dapat cepat membentuk gel pada
suhu tinggi yaitu sekitar 8aDC, sedangkan jenis
pectin slow set hanya memerlukan suhu 54 DC
untuk membentuk gel.
Oalam usaha untuk membuat selai buah
menjadi lebih awet selama penyimpanan, dapat
ditambahkan bahan pengawet pada waktu
proses pembuatannya. Bahan pengawet yang
biasa digunakan untuk produk olahan yang
bersifat asam seperti selai buah adalah natrium
benzoat dan asam sorbat. Natrium benzoat
digunakan untuk meneegah pertumbuhan khamir dan bakteri. Natrium benzoat merupakan
garam natrium dari asam benzoat yang sering
digunakan pada bahan makanan. Natrium
benzoat berbentuk kristal putih yang rasanya
manis dan kadang-kadang sepet. Garam ini
lebih mudah larut dalam air dari pada asam
benzoat. Natrium benzoat efektif digunakan
pada pH 2,5-4,0. Oosis pemakaiannya antara
0,02-0,06
% (0,2-0,6 g/liter produk). Daya
awetnya akan menurun dengan meningkatnya
pH.
Pada makanan yang mempunyai kentaminasi awal rendah cukup menggunakan
natrium benzoat dengan konsentrasi 0,05 %.
Pada makanan yang kontaminasi awalnya
sudah tinggi, penggunaan natrium benzoat
murni dengan konsentrasi 0,05 %-0,1 % relatif
tidak mempengaruhi rasa dan aroma pada
makanan. Selain natrium benzoat, dapat pula
menggunakan pengawet asam sorbat. Asam
sorbat dapat menghambat pertumbuhan khamir
dan kapang, tetapi kurang efektif dalam
menghambat pertumbuhan bakteri. Asam
sorbat lazim digunakan dalam bentuk garamnya
yaitu kalium sorbat. Asam sorbat tidak berbau
dan tidak berasa sehingga menjadi pengawet
yang penting untuk produksi makanan dan
minuman. Departemen Kesehatan (1989)
menetapkan batas maksimum penggunaan
kalium sorbat untuk selai adalah 1 g/kg
makanan. Namun, konsentrasi kalium sorbat
0,05%-0,3% sudah cukup efektif untuk menghambat pertumbuhan mikroba, khususnya
khamir dan kapang.
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Proses pembuatan selai pepaya
dengan menggunakan madu dari Kediri,
secara garis besar dapat dilakukan dengan
tahapan sebagai berikut :
• Persiapan bahan dan peralatan
Buah dikupas terlebih dahulu kulitnya
dengan pisau stainless steel. Setelah
dikupas, buah segera dicuci dengan air
bersih yang mengalir. Selanjutnya, buah
dipotong-potong
menjadi
bagian yang
kecil. Bagian buah yang tidak dapat
dimanfaatkan seperti biji dan bagian tengah
buah (hati) dibuang.
Buah yang sudah dipotong-potong
dapat langsung dihancurkan dengan blender. Apabila tidak ada blender dapat dihancurkan memakai parutan. Untuk buah pepaya, pada saat diblender per\J ditambahkan
air secukupnya. Penghancuran dilakukan
sampai terbentuk bubur buah.
• Pemasakan
Hancuran buah mula-mula dipanaskan
sesaat, kemudian ditambahkan gula, madu
Kediri dan pektin serta diaduk secara
merata. Pemanasan diteruskan dan ditambahkan asam sitrat, sambil terus diaduk
hingga mendidih. Setelah mendidih, bubur
buah dapat ditambahkan pengawet.
Pemasakan mempunyai tujuan untuk
membuat campuran gula, madu dan bubur
buah menjadi homogen dan mencegah
menjadi pekat. Disamping itu, pemasakan
juga bertujuan untuk mengekstraksi pektin
guna memperoleh sari buah yang optimum
serta menghasilkan cita rasa yang enak
dan untuk memperoleh struktur gel.
P.ada proses pembuatan selai buah
diperlukan kontrol yang baik. Pemasakan
yang berlebihan akan menyebabkan selai
buah menjadi keras dan kental, sedangkan
jika pemanasan kurang akan menghasilkan selai buah yang eneer. Pembuatan
selai buah biasanya dilakukan pada suhu
103DC-105DC. Akan tetapi suhu ini dapat
bervariasi disesuaikan dengan jenis buahnya atau perbandingan gula dan bahan lain.
Selama pemasakan harus dilakukan
pengadukan agar campuran bahan selai
buah, yaitu buah, pektin, gula, madu dan
asam menjadi homogen. Pengadukan juga
bertujuan untuk memperoleh struktur gel.
Pengadukan tidak boleh tertalu eepat
karena dapat menimbulkan gelembunggelembung yang dapat merusak tekstur dan
penampakan akhir.
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Pemasakan harus dilakukan dalam waktu
yang singkat untuk mencegah hilangnya aroma,
warna dan terjadinya hidrolisa pektin. Pemasakan bisa diakhiri bila total padatan terlarut
telah mencapai 65%-68% yang dapat diukur
dengan refraktrometer. Apabila tidak ada refraktrometer, titik akhir pemasakan dapat diketahui dengan spoon test, yaitu dengan cara
mencelupkan sendok ke dalam selai buah,
kemudian diangkat. Apabila selai buah meleleh
tidak lama dan terpisah menjadi dua bagian,
berarti selai buah telah terbentuk dan pemanasan dihentikan. Busa yang terbentuk pada
waktu pemasakan harus dibuang supaya selai
yang dihasilkan bersih.
• Pengemasan
Setelah proses pemasakan selesai, selai
pepaya dimasukkan ke dalam wadah dan
sebaiknya dilakukan dengan cepat supaya tidak
terjadi pengerasan di dalam tempat masak.
Umur simpan dapat sampai jangka waktu yang
relatif lama apabila dikemas dengan baik.
Kemasan yang digunakan untuk wadah selai
pepaya adalah botol yang terbuat dari gelas
dan bertutup rapat. Pengisian selai pepaya ke
dalam botol dapat dilakukan dengan dua cara,
yaitu pengisian panas dan pengisian dengan
proses pasteurisasi.
1. Pengisian panas
Botol yang digunakan untuk wadah
selai pepaya harus steril. Proses sterilisasi
botol dilakukan dengan merebus botol atau
memanaskannya dalam uap air (mengukus)
sampai suhu 100DCselama 30 menit. Tutup
botol yang akan digunakan juga harus
disterilkan terlebih dahulu.
Sterilisasi botol sebaiknya dllakukan
sesaat sebelum proses' pengisian. Dengan
cara demikian, botol tidak tercemar kembali
oleh udara dari luar sebelum proses pengisian. Pengisian selai pepaya ke dalam
botol dilakukan pada saat selai bersuhu
88°C-93°C. Pengisian dilakukan sampai
batas ±1cm dari permukaan botol. Selanjutnya, botol ditutup rapat dan dibiarkan
dingin. Pengisian dengan cara ini memerlukan proses pasteurisasi karena dalam
keadaan panas tidak akan terjadi pencemaran oleh mikroba.
Apabila jumlah selai pepaya yang
dibuat sedikit, sebaiknya pengisian dilakukan dengan cara ini. Tetapi apabila
pembuatan selai pepaya dalam jumlah
banyak (skala industri), pengisian ke dalam
botol sebaiknya menggunakan peralatan
yang le~ih "i0dern.
Berita Litbang Industri
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2. Pengisian dengan proses pasteurisasi
Wadah yang akan digunakan harus
dibersihkan terlebih dahulu, tetapi tidak
perlu disterilkan. Selai pepaya yang diisikan juga tidak harus dalam keadaan
panas. Pengisian dilakukan sampai batas ±1cm dari permukaan botol dan
ditutup rapat. Selanjutnya, dilakukan
proses pasteurisasi dengan cara mengukus botol-botol yang sudah berisi selai
sampai suhu 82°C selama 30 menit.
Suhu tersebut sudah cukup untuk mencegah pertumbuhan kapang dan mikroba lainnya. Kelemahan cara pengisian
semacam ini adalah kadang-kadang terjadi perubahan warna dan aroma selai.
• Penyimpanan
Penyimpan_" selai pepaya dapat
dilakukan pada suhu kamar 25°C-28°C dan
suhu swalayan 20oC-22DC. Umur simpan
selai pepaya berkisar antara 9-12 minggu.
Hal ini bertujuan untuk mencegah kadar air
mengalami kenaikan demikian juga aktivitas
air (aw) walaupun peningkatannya sangat
kecil. Total padatan terlarut, pH, total asam
dan vitamin C mengalami penurunan,
sedang total mikroba cenderung meningkat.
Buah Pepaya

t
Kulit buah,
biji

Pengirisan dan
pencucian

"

Air

Gula, madu Kediri, pektin

Pemasakan

Asam sitrat

Bahan
pengawet

--1

Pengemasan
'---'

r

Selai
pepaya
dalam botol

Gambar 1 Diagram Allr Pembuatan Selai Pepaya
dengan Penambahan Madu
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BAHAN DAN METODA
Bahan dan peralatan
Bahan baku yang digunakan adalah : buah
pepaya cukup masak dan segar, madu dari
Kediri, gula pasir. Bahan pembantu yang digunakan adalah : asam sitrat, natrium benzoat.
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi ember, baskom, timbangan, gilingan
atau blender, pisau, peniris , wajan, pengaduk,
kompor, botol.
Peralatan uji, yaitu peralatan untuk uji kimia dan
uji mikrobiologi

Pengaruh Penggunaan ~adu
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Hasil pengujian dapat diketahui dari Tabel
2 di bawah ini :

a.

b. Metoda
Proses pembuatan yang dilakukan meliputi
urutan proses sebagai berikut :
• Pengupasan buah pepaya
• Pengirisan dan pencucian
• Penimbangan
• Penggilingan
• Peneampuran
• Pemasakan sampai mencjidih
• Pengemasan
c. Raneangan Percobaan
Percobaan penelitian dilakukan dengan
variabel prosentase eampuran buah pepaya
dan madu, yaitu: A ( buah pepaya 100 % dan
madu 0 %), B (buah pepaya 85 % dan madu
15 %), C (buah pepaya 70 % dan madu 30 %),
o (buah pepaya 55 % dan madu 45 %), E (buah
pepaya 40 % dan madu 60 %), masing-masing
dilakukan dengan 3 kali ulangan.
Parameter Pengujian
Parameter pengujian untuk selai pepaya
yang dihasilkan meliputi :
• Kadar air
• Kadar gula total
• Padatan terlarut
Sedangkan uji organoleptik meliputi : rasa,
warna dan tekstur. Pengujian organoleptik
dilakukan dengan menggunakan skala hedonik,
dengan eara menyiapkan contoh secara aeak
untuk dlnilal oleh 20 orang panelis. Adapun skor
yang digunakan adalah :
1 (tidak suka), 2 (agak suka), 3 (biasa), 4
(suka),5 (sangat suka) (Larmond, 1997).

Tabel 2

No

Berita Litbang Industri

Parameter

2

1

3

4

5

1

Aktifitas E
diastase

12,0

11,11

12,0

10,0

10,80

2

HNF, rnglkg

67,0

44,60

66,20

47,30

61,0

3

Kadar air, %

24,24

29,04

24,44

22,64

26,84

4

Gula reduksi
(sbg glukosa),

67,11

79,58

62,36

70,92

66,54

64,54

64,97

56,38

55,56

59,60

0,36

0,42

0,30

0,42

0,42

0,33

0,10

0,17

0,81

0,68

%
5

Keasaman, rnl
NaOH 1 N

6

Kadarabu,

7

Padatantak
larut air, %

Keterangan

: Kode

%

1,2,3,4,5

adalah kode contoh rnadu dari Kediri

b.

Hasil Uji Selai Pepaya
Hasil uji kimia rata-rata terhadap selai
pepaya yang dihasilkan dari percobaan
penelitian sesuai raneangan percobaan
dapat diketahui dari Tabel 3 sebagai berikut
Tabel 3

d.

HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Hasil Pengujian Madu Kediri
Madu yang digunakan dalam penelitian ini
diperoleh dari daerah Pare, kabupaten Kediri.

Hasil Uji Madu dari Kediri

Hasil Uji Kimia rata-rata Selai Pepaya

Perlakuan

Kadar
air, %

Kadar gula
total, %

Padatan
terlarut, %

A

21,71

81,27

i36,57

B

19,40

86,20

85,77

C

17,63

90,73

84,08

0

15,13

92,04

82,50

E

14,36

94,50

80,83

Berdasarkan Tabel 3 di atas dan setelah
diuji seCara statistik, dapat diketahui bahwa :
•

Kadar air
Kadar air sangat menentukan daya
awet suatu makanan, karena dapat
mempengaruhi sifat fisik, kimia, perubahan mikrobiologi dan perubahan
enzimatis. Untuk memperpanjang daya
simpan suatu makanan, sebagian air
dalam
makanan
tersebut
harus
dihilangkan dengan berbagai eara
tergantung dari jenis bahan yang
digunakan (Winarno, 1997).
o Perbedaanprosentase
jumlah penggunaan eampuran buah pepaya dan
madu, berpengaruh nyata terhadap
kadar air karena nilai signifikan 0,000 (
0,05
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o

Kadar air rata-rata berkisar antara 14,36 %
-21,71 %. Semakin besar prosentase jumlah pemakaian buah pepaya, kadar air
semakin meningkat. Keadaan ini disebabkan karena buah pepaya mempunyai
kadar air 86,50 % (Tabel 1). Selain itu
madu juga mempunyai kadar air rata-rata
25,40 % (dari hasil uji).

•

Kadar gula total
Kandungan gula dapat berasal dari
penggunaan gula pasir, madu dari Kediri
dalam proses pembuatan selai pepaya.
o
Perbedaan prosentase jumlah penggunaan campuran buah pepaya dan
madu, berpengaruh nyata terhadap kadar
gula total karena nilai signifikan 0,000 (
0,05
o Kadar gula total rata-rata berkisar antara
81,27 %-94,50 %. Semakin besar prosentase jumlah pemakaian buah pepaya,
kadar gula total semakin meningkat. Keadaan ini dapat disebabkan dari buah
pepaya yang digunakan. Selain itu madu
yang digunakan mempunyai kadar gula
reduksi (sebagai glukosa) rata-rata 69,30
% (dari hasil uji).

•

Padatan terlarut
o Perbedaan prosentase jumlah penggunaan campuran buah pepaya dan madu,
berpengaruh nyata terhadap kadar
padatan terlarut karena nilai signifikan
0,000 (0,05
o
Kadar padatan terlarut rata-rata berkisar
antara 80,83 % - 86,57 %. Semakin
besar prosentase jumlah penggunaan
buah pepaya dan madu, semakin besar
kadar
padatan terlarut. Keadaan ini
dapat disebabkan dari buah pepaya atau
madu yang digun~kan. Kadar padatan
terlarut dari selai pepaya yang diperoleh
dari percobaan penelitian memenuhi
syarat SNI 01-3746-1995, Selai Buah
yaitu minimum 65 % bIb.

c.

Hasil Uji Organoleptik
Uji organoleptik terhadap produk selai
pepaya yang dihasilkan dari penelitian dilakukan oleh 20 orang panelis, yaitu meliputi
tingkat kesukaan terhadap rasa, warna dan
tekstur.
1.' Rasa
Rasa merupakan karakteristik dari suatu
bahan yang disebabkan karena adanya
bagian dari bahan tersebut yang larut dalam
air, minyak atau lemak dan bersentuhan
dengan indera pencicipan, sehingga mem8erita Litbang Industri
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berikan kesan yang tertentu (Wagiyono,
2003).
Prosentase jumlah penggunaan
campuran buah pepaya dan madu
berpengaruh nyata terhadap skor rasa
karena nilai signifikan 0,021 ( 0,05.
Skor rata-rata tertinggi pada perlakuan C
dengan nilai 3,70 (suka)
2. Warna
Wama merupakan kesan yang
dihasilkan oleh indera mata terhadap
cahaya yang dipantulkan oleh benda
tersebut. Warna juga merupakan salah
satu faktor penting dalam menentukan
derajat penerimaan dari suatu makanan.
Prosentase jumlah penggunaan
campuran buah pepaya dan madu
berpengaruh nyata terhadap skor warna
karena nilai signifikan 0,029 ( 0,05. Skor
rata-rata te.ctinggi pada perlakuan C
dengan nilai 3,35 (biasa)
3. Tekstur
Tekstur merupakan segi penting dari
mutu makanan. Tekstur makanan adalah hasil atau rupa akhir dari suatu makanan yang mencakup : warna tampilan
luar, warna tampilan dalam, kelembutan
makanan, bentuk permukaan makanan,
keadaan makanan (kering, basah,
lembab) (Zean, 2010). Penambahan
gula selain berfungsi sebagai pengawet
juga digunakan' untuk memperoleh
tekstur selai yang baik.
Prosentase jumlah penggunaan
campuran buah pepaya dan madu tidak
berpengaruh nyata terhadap skor tekstur karena nilai signifikan 0,051 ( 0,05.
Skor rata-rata tertinggi pada perlakuan C
dengan nilai 3,55 (suka)
KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa madu Kediri
dapat dibuat selai pepaya dengan froses
pemasakan dengan suhu sekitar 100 C dan
pengemasan dengan cara panas menggunakan botol yang sudah disterilkan.
Perlakuan yang terbaik adalah pada
perlakuan C yaitu pada jumlah pemakaian
buah pepaya 70 % dan madu dari Kediri 30
%. Hasil uji kimia rata-rata pada perlakuan
tersebut adalah sebagai berikut :
• kadar air
17,63 %
• kadar gula total..........
90, 73 %
• padatan terlarut
84,08 %
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Dari uji organoleptik yang telah dilakukan
dapat diketahui bahwa yang disukai panelis
adalah pada kondisi C, dengan skor rata-rata
untuk rasa 3,70 (suka), warna 3,35 (agak
suka) dan tekstur 3,55 (suka).
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