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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Tanaman pepaya (Carica papaya) merupakan tanaman yang tidak asing 

lagi bagi bangsa Indonesia, dapat dikatakan bahwa di setiap daerah di 

Indonesia terdapat pertanaman pepaya dan varietasnyapun bermacam – 

macam. Tanaman pepaya termasuk komoditas utama dari kelompok buah-

buahan yang mendapat prioritas dalam penelitian dan pengembangan 

dilingkungan puslitbang holtikultura. Hal ini menunjukkan bahwa budidaya 

tanaman pepaya secara intensif dan komersial mempunyai prospek yang 

cukup baik dan cerah. 

Di Indonesia banyak varietas pepaya yang dapat dibudidayakan dengan 

hasil yang memuaskan. Beberapa varietas asli Indonesia untuk dibudidayakan 

antara lain Semangka, Jinggo, Dampit dan Cibinong. Beberapa varietas 

pepaya lainnya berasal dari introduksi yang dapat memberikan hasil yang baik 

antara lain Solo asal Hawaii, Betty asal Florida, Hortus Gold asal Afrika 

Selatan, Improved Petersen asal Australia, Bangkok dan Meksiko (Anonim, 

1997). 

Pada tahun 1994, produksi buah pepaya di Indonesia mencapai 371.411 

ton. Pulau Jawa merupakan sentra produksi utama buah pepaya di Indonesia. 

Produksi buah ini dari daerah sentranya mencapai 236.628 ton pada tahun 

1994. Jumlah tersebut hampir mencapai 2 per 3 produksi buah pepaya di  

Indonesia. Jawa Timur merupakan sentra produksi tertinggi, diikuti Jawa 
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Barat, kemudian Jawa Tengah (Kalie, 1996). Sedangkan pada tahun 2000, 

Indonesia telah memproduksi sekitar 492.035 ton, angka ini merupakan angka 

sementara yang didapat dari Departemen Pertanian Sub Bidang Holtikultura 

(Anonim, 2002). Sedangkan data dari Dinas Pertanian Sub Bidang 

Holtikultura Kabupaten Boyolali diperoleh bahwa produksi pepaya pada tahun 

2000 adalah 28.052 kwintal, data ini merupakan akumulasi dari semua 

kecamatan yang terdapat di Kabupaten Boyolali Jawa Tengah (Anonim, 

2001). 

Pepaya merupakan buah yang mempunyai daya multi guna tinggi, 

karena hampir keseluruhan dari tanaman pepaya dapat dimanfaatkan. Mulai 

dari akar, batang, daun, buah, begitu pula dengan getah pepaya. Manfaat dari 

tanaman pepaya antara lain dapat digunakan sebagai bahan makanan dan 

minuman, obat tradisional, pakan ternak, industri penyamakan kulit dan 

industri kosmetika. Getah pepaya atau yang biasa disebut papain mengandung 

enzim proteolitik, di       mana enzim ini sangat bermanfaat antara lain untuk 

obat sakit pencernakan, melunakkan daging, menghaluskan kulit pada industri 

penyamakan kulit, bahan baku farmasi serta untuk bahan kosmetika. 

Menurut Daryono dan Sobari (1980), sebetulnya hampir seluruh bagian 

tanaman dari pohon pepaya kecuali akar dan biji mengandung papain, tetapi 

di antara bagian – bagian tersebut, hanya buahnyalah yang merupakan 

penghasil getah paling banyak. Dari getah ini, nantinya dapat dibuat papain 

dengan jalan mengeringkannya. Sedangkan menurut Muhidin (1999), semua 

bagian tanaman pepaya dapat menghasilkan getah, tetapi kandungan getah 
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yang tertinggi terdapat pada bagian buahnya, terutama yang masih muda. 

Untuk mendapatkan getah buah pepaya dapat dilakukan dengan penyadapan 

pada buah pepaya. Buah disadap menurut torehan memanjang dari pangkal ke 

ujung buah. Jarak antara goresan kurang lebih 1cm dengan kedalaman kira-

kira 1 mm. Getah yang keluar dari luka goresan berwarna putih bersih, mula-

mula getah menetas dengan cepat kemudian berangsur-angsur menurun dan 

akhirnya berhenti. Tetapi setelah beberapa saat akan benyak didapati getah 

yang menggumpal pada permukaan sadapan, getah ini juga mengandung 

papain (Daryono,1980). 

Selain kandungan getahnya yang cukup tinggi, getah buah pepaya juga 

mempunyai daya enzimatik yang tinggi pula. Beberapa penelitian tentang 

papain yang telah dilakukan oleh Daryono dan Muhidin (1974) membuktikan 

bahwa pepaya varietas Cibinong mempunyai aktivitas proteolitik yang 

tertinggi dibandingkan dengan varietas yang lainnya, yaitu 113.02 unit per 

gram. Sedangkan Pepaya Varietas Semangka Paris mempunyai produksi 

papain kasar paling tinggi. Penelitaian Mulyadi (1998), papain berpengaruh 

pada pengempukan dan organoleptik dari daging itik. 

Selain papain terdapat beberapa enzim proteolitik yang berasal dari 

tumbuhan antara lain adalah bromelain yang diekstraksi dari batang nanas 

yang telah dipanen. Tetapi sebagai enzim proteolitik, papain mempunyai nilai 

ekonomis tinggi dan paling banyak digunakan dalam berbagai industri besar 

(Kalie,1996). 
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Di dalam kehidupan, protein memegang peranan yang penting karena 

protein berfungsi sebagai zat utama dalam pembentukan dan pertumbuhan 

tubuh. Sebagian besar dari protein ini berasal dari tanaman dan 20 %-nya  

berasal dari hewan. Walaupun hanya 20 %, protein hewani tetap merupakan 

protein yang terbaik mutunya apabila dibandingkan dengan protein tumbuhan 

atau nabati. Di antara berbagai macam daging yang biasa dikomsumsi, daging 

sapi tetap menempati prioritas utama dalam hal kandungan proteinnya. Selain 

itu daging sapi juga mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi pula. 

Serat daging sapi merupakan serat yang cukup besar, apabila direbus 

memerlukan waktu yang agak lama untuk lunak, sehingga dapat 

mengakibatkan protein yang terkandung di dalam daging sapi tersebut 

menjadi rusak karena pemanasan yang lama. 

Susanti (2000) membuktikan bahwa pemanasan berpengaruh terhadap 

kadar protein dari tempe kedelai, tetapi dengan perebusan maka kadar protein 

dari tempe kedelai tersebut akan meningkat dibandingkan dengan cara 

digoreng. 

Merujuk dari penelitian – penelitian tersebut di atas, maka di dalam 

penelitian ini akan diteliti tentang “ Pengaruh Papain Terhadap Kadar Protein  

Dan Organoleptik  Daging Sapi“. 

B. Pembatasan Masalah 

1. Subyek penelitian : papain (getah buah) dari pepaya (Carica 

papaya)      varietas Cibinong. 

2. Obyek penelitian : daging sapi yang dijual dipasaran Solo. 
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3. Parameter : kadar protein dan organoleptik daging sapi. 

C. Perumusan Masalah 

Dari gambaran mengenai latar belakang dan pembatasan masalah di 

atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh papain (getah buah) pepaya terhadap 

kadar protein daging sapi ? 

2. Bagaimanakah organoleptik (ciri-ciri fisik) daging sapi terhadap 

papain? 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan sebagai 

berikut:  

1. Untuk mengetahui pengaruh papain (getah buah) pepaya terhadap 

kadar protein daging sapi. 

2. Untuk mengetahui organoleptik daging sapi terhadap papain. 

E. Manfaat Penelitian  

Dari penelitian ini, peneliti dapat mengambil manfaat antara lain : 

1. Masyarakat mengetahui bahwa papain (getah buah) pepaya dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pelunak daging. 

2. Masyarakat dapat membuat sendiri bubuk papain dari getah buah 

pepaya dan dapat dikembangkan menjadi industri berskala nasional 

sehingga dapat menambah pendapatan negara. 

3. Bagi ilmu pengetahuan dapat menambah wacana dalam bidang 

biokimia. 
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