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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil utama buah pepaya di 

dunia setelah India, Brazil, Meksiko, dan Nigeria. Produksi rata-rata pepaya 

sekitar 772.844 ton per tahunnya (FAO, 2012). Produksi tangkai daun pepaya 

diperkirakan mencapai 25,7 kg per tahunnya. Berbagai pangan olahan dari pepaya 

juga telah banyak dijumpai terutama kaitannya dengan bahan pangan sebagai 

sumber serat.  

Pepaya mempunyai nama latin Carica papaya L. yang merupakan jenis 

tanaman yang diklasifikasikan ke dalam famili Caricaceae (Rukmana, 1989). 

Berbagai bagian tanaman pepaya seperti buah, bunga, daun, biji, akar, dan batang 

memiliki banyak kandungan yang dapat dimanfaatkan sebagai produk pangan 

maupun obat-obatan. Buah pepaya yang masih muda dapat dijadikan sayur dan 

dapat menghasilkan enzim papain, sedangkan buah pepaya yang sudah matang 

dapat sebagai campuran es sirup. Daun pepaya dapat digunakan untuk berbagai 

macam masakan dan perasan daun pepaya dapat sebagai obat antimalaria. Bunga 

pepaya menjadi sumber pro-vitamin A, sementara biji pepaya dapat menghasilkan 

minyak (Warisno, 2003). Akar dan batang tanaman pepaya dapat digunakan 

sebagai obat-obatan dan dijadikan pupuk. Dari setiap bagian tanaman pepaya, 

hanya bagian tangkai daun pepaya yang pemanfaatannya belum optimal dan 
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hanya dijadikan limbah. Tangkai daun pepaya memiliki kandungan gizi berupa 

karbohidrat yang cukup tinggi sehingga dapat dijadikan sumber pangan. Namun, 

tangkai daun pepaya masih jarang dikonsumsi sebagai bahan pangan karena 

mengandung senyawa antinutrisi berupa glikosida yang membahayakan 

kesehatan. Kadar maksimum glikosida dalam makanan 0,2 ppm ketika melebihi 

dosis yang ditentukan menyebabkan keracunan karena glikosida bersifat toksik. 

Tanda dan gejala apabila seseorang mengalami keracunan glikosida adalah mual, 

muntah, penglihatan kabur, kelelahan dan pusing (Goodman dan Gilman, 2003).  

Tangkai daun pepaya dapat dijadikan produk olahan pangan, namun perlu 

dilakukan penanganan terlebih dahulu dengan cara menurunkan atau mengurangi 

senyawa glikosidanya. Terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi senyawa glikosida antara lain dengan pemanasan, pengeringan, dan 

fermentasi (Suprayudi et al., 2012). Salah satu metode yang dapat digunakan yaitu 

melalui proses pengeringan dengan menggunakan oven dryer. Metode 

pengeringan dengan oven merupakan metode yang sederhana dan mudah 

dilakukan sehingga metode ini direkomendasikan untuk dilakukan dalam upaya 

menurunkan senyawa glikosida. Menurut Okafor and Anyanmu (2006), proses 

pengeringan dapat mereduksi glikosida pada biji karet karena selama proses 

pengeringan terjadi perusakan sel pada senyawa glikosida. Berkaitan dengan 

proses pengeringan, Hernani dan Nurdjanah (2009) menyatakan bahwa waktu dan 

suhu pengeringan tergantung pada jenis bahan yang dikeringkan, diantaranya 

untuk jenis tanaman dengan bagian kulit, batang dan tangkai menggunakan suhu 

55ᴼC-60ᴼC selama 35 menit. Namun, sejauh ini belum diketahui berapa suhu dan 
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waktu pengeringan yang tepat untuk menurunkan glikosida pada tangkai daun 

pepaya hingga mencapai angka minimal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

menampilkan penurunan kadar glikosida pada tangkai daun pepaya hingga angka 

minimal selama perlakuan pengeringan. Karena glikosida merupakan senyawa 

yang memiliki kepekaan tinggi terhadap pH dan warna, penelitian ini juga 

menampilkan korelasi antara kadar glikosida dengan nilai pH dan kecerahan pada 

tangkai daun pepaya.  

 

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengeringan guna mengurangi 

kandungan glikosida dalam tangkai daun pepaya hingga kadar minimal 

berdasarkan analisis fisik pH dan kecerahan warna. Selain itu, penelitian ini juga 

menampilkan korelasi kadar glikosida dengan nilai pH dan kecerahan warna pada 

tangkai daun pepaya selama pengeringan. 

 Penelitan ini diharapkan dapat menghasilkan tangkai daun pepaya yang 

rendah glikosida dengan cara pengeringan sehingga dapat diolah menjadi produk 

pangan.  

 

  


