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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pepaya merupakan buah-buahan yang cukup banyak digemari oleh 

masyarakat, selain rasanya yang enak dan manis papaya juga banyak 

mengandung vitamin yang baik bagi tubuh. Ketika produksi papaya melimpah 

mengaakibatkan nilai ekonomis papaya berkurang sehingga diperlukan upaya 

untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu cara adalah dengan melakukan 

pengeringan papaya. 

Pengeringan adalah suatu proses menghilangkan sebagian air yang 

terkandung didalam suatu bahan dengan menggunakan bantuan energy 

panas yang berasal dari sumber alam yaitu sinar matahari ataupun buataun 

seperti alat pengeringan. Tujuan dari proses pengeringan adalah mengurangi 

kadar air sampai batas perkembangan mikroorganisme dan kegiatan enzim 

yang dapat menyebabkan pembusukan pada bahan pangan. Dengan 

demikian bahan yang dikeringkan dapat mempunyai waktu simpan yang lebih 

lama. 

Pengeringan adalah suatu proses pindah panas dan pindah masa. Pindah 

panas berlangsung melalui suatu permukaan yang padat dimana panas 

dipindahkan ke dalam bahan melalui plat logam alat pemanas. Selanjutnya air 

dalam bahan keluar dan menguap. Pada dasarnya penguapan air suatu bahan 

sangat variasi sesuai dengan aliran panas. Pengeringan akan lebih efektif 

pada aliran udara yang terkontrol. 

Adanya alat pengeringan dengan system mekanis akan sangat membantu 

percepatan kering bahan dengan kadar air yang diinginkan. Oleh sebab itu 
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dengan adanya rancangan alat pengering mekanis ini dapat menekan biaya 

dan waktu yang optimal untuk pengeringan dengan hasil yang baik dari segi 

kualitasnya. Proses pengeringan alami atau konvensional kurang efektif 

khususnya pada saat musim penghujan. Selain itu proses pengeringan 

konvensional untuk penjemuran memerlukan lokasi atau lahan yang luas yang 

mana saat ini semakin sulit diperoleh, waktu yang relatif lebih lama untuk 

mencapai bahan kering yang diinginkan karena bergantung pada cuaca serta 

kejernihan kerja yang tinggi saat proses penjemuran. 

Pengeringan buatan atau mekanis merupakan suatu alat yang dirancang 

sebagai alternatif dalam mengatasi proses pengeringan bahan. Pengeringan 

buatan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan penjemuran matahari atau 

konvensional, misalnya tidak bergantung pada panas matahari dan pengaruh 

cuaca tidak memakai tempat atau lokasi yang luas, kapasitas dapat dipilih 

sesuai keinginan, tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak dan selain itu 

dapat meningkatkan kualitas hasil pengeringan serta dapat mempersingkat 

waktu pengeringan. 

Salah satu contoh alat pengeringan yaitu oven pengering. Oven pengering 

adalah sebuah alat berupa ruang termal yang terisolasi dan digunakan untuk 

pemansan, pemanggangan ataupun pengeringan dari suatu bahan dengan 

temperatur tertentu. Oven memiliki bentuk persegi dan didalamnya berisi rak-

rak yang digunakan sebagai tempat bahan yang akan dikeringkan. Selain oven 

ada pula jenis alat pengeringan lain, seperti Drum dryer, Tray dryer, Spray 

dryer dan masih banyak lagi (Desrosier,2005). Pemilihan jenis alat 

pengeringan tersebut didasarkan pada jenis bahan yang akan dikeringkan, 
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banyak atau tidaknya bahan yang akan dikeringkan, kualitas produk akhir yang 

diinginkan, dan biasa produksi atau pertimbangan ekonomi. 

Perkembangan teknologi pada zaman modern ini pengeringan 

menggunakan oven menjadi pengganti daripada sinar matahari sebagai media 

pengeringan konvensional karena pengeringan menggunakan matahari 

sebagai media pengering konvensio nal karena pengeringan menggunakan 

matahari memiliki banyak kekuranga yaitu dibutuhkan waktu pengeringan yang 

bergantung cuaca, disamping itu produk yang dihasilkan sudah tidak lagi 

higienes karena bahan yang dikeringkan tidak tertutup ruang isolasi sehingga 

dengan mudah mikroorganisme atau zat pencemar lainnya masuk ke dalam 

bahan yang dikeringkan. 

Berbeda dengan pengering konvensional alternatif oven selain mudah 

digunakan dan mudah didapatkan di pasaran, oven juga memiliki kelebihan 

diantaranya produk yang dihasilkan akan lebih higienis karena dalam 

prosesnya alat pengeringan oven memiliki ruang termal yang terisolasi 

sehingga proses pencemaran dari lingkungan luar bisa dihindari, selain itu juga 

suhu dan kondisi operasi pengeringan dapat diatur, sehingga kondisi cuaca 

tidak berpengaruh terhadap proses pengeringan menggunakan alat 

pengeringan oven. 

1.2 Rumusan Masalah  

1.2.1 Bagaimana mekanisme kerja alat oven sebagai media pengeringan 

papaya ? 

1.2.2 Apa saja yang menjadi parameter ? 

1.2.3 Bagaimana pengaruh potongan pepaya terhadap laju pengeringan ? 

1.2.4 Bagaimana pengaruh potongan pepaya terhadap kadar air ? 
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1.2.5 Bagaimana hubungan antara tiap parameter dengan hasil uji ? 


