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KATA PENGANTAR 

 
 Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatNya 

penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ilmiah dengan judul “Pemanfaatan 

Kulit Buah Pepaya (Carica papaya) Sebagai Manisan untuk Mengurangi Iritasi 

Lambung”. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada: 

1. Ibu Lucia Sri Istanti, S.S. selaku guru mata pelajaran Penelitian Ilmiah 

SMA Santa Angela  yang senantiasa membimbing dan mendukung proses 

penelitian di sekolah 

2. Guru, keluarga, teman-teman, dan semua pihak yang telah berkontribusi 

dalam proses penelitian. 

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengatasi maraknya limbah di 

lingkungan sekitar khususnya kota Bandung. Salah satu limbah yang banyak 

ditemukan adalah kulit pepaya. Keberadaan limbah kulit buah pepaya di 

masyarakat masih kurang dimanfaatkan. Padahal, kulit pepaya memiliki 

kandungan gizi yang sangat berguna bagi kesehatan jika diolah dengan baik. 

Maka dari itu, penulis terdorong untuk membuat produk manisan kulit pepaya 

untuk mengurangi limbah di masyarakat sekaligus memanfaatkan kandungan gizi 

pada limbah kulit pepaya. 

Penulis masih merasakan banyak kekurangan dalam penelitian ini. Oleh 

karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang konstruktif dari 

pembaca demi perbaikan penelitian penulis di masa yang akan datang. Semoga 

bermanfaat. 

 

Bandung, November 2015 
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ABSTRAK 

 

Kulit pepaya merupakan limbah dapur yang tidak terpakai namun sebenarnya 

masih mengandung zat gizi. Penulis memanfaatkan limbah kulit pepaya sebagai 

bahan utama manisan yang direndam dalam larutan gula merah dengan tujuan 

mengurangi iritasi lambung. Penulis melakukan uji organoleptik untuk 

mengetahui sampel manisan yang paling disukai konsumen. Hasilnya, konsumen 

paling menyukai manisan dengan konsentrasi gula merah 20% yang berwarna 

cokelat, aroma menyengat, dan tekstur kurang keras. Manisan kulit pepaya 

mengandung enzim papain yang kerjanya mirip dengan enzim pepsin dalam 

lambung yaitu mencerna protein. Konsumsi antasida pada orang yang menderita 

maag menaikkan pH lambung dari  1 menjadi ± 4-5 sehingga membuat enzim 

pepsin tidak bisa bekerja. Enzim papain menggantikan fungsi enzim pepsin yaitu 

memecah protein yang akan diserap tubuh untuk meregenerasi sel 

lambungsehingga dapat memperbaiki kerusakan pada dinding lambung, dan 

dengan itu mengurangi kecenderungan terkena penyakit maag. Penulis 

mengharapkan agar manisan ini dapat dikenal masyarakat luas untuk mengurangi 

iritasi lambung. 

  



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Masyarakat Bandung pada umumnya sudah biasa mendengar dan 

mengonsumsi jus buah dan rujak. Kita sering menjumpai buah pepaya (Carica 

papaya) sebagai bahan campuran makanan dan minuman tersebut. Pepaya 

merupakan buah yang umum dikonsumsi masyarakat sebagai campuran jus 

atau rujak atau dikonsumsi langsung menyebabkan hasil produksi limbah dari 

kulit buah pepaya meningkat. Dari banyaknya limbah kulit buah pepaya yang 

tidak dimanfaatkan, kami terinspirasi untuk memanfaatkannya dengan 

berinovasi menciptakan produk baru yang berkualitas bagi masyarakat luas 

dan mengurangi limbah. 

Pembuatan produk ini mengacu pada prinsip ramah lingkungan. Dari 

limbah kulit pepaya, kami berinovasi membuat manisan dari bahan tersebut. 

Jika dilihat dari kandungannya, enzim papain ada dalam kulit tersebut. Zat ini 

dipercaya mampu menggantikan enzim pepsin. Enzim pepsin di dalam 

lambung berperan untuk memecah protein. Ketika lambung terserang maag, 

lapisan  mukosa teriritasi sehingga memerlukan protein untuk meregenerasi 

sel yang rusak. Pertolongan pertama untuk mengobati maag adalah pemberian 

antasida. Antasida meningkatkan pH lambung dan mengurangi aktivitas enzim 

pepsin sehingga enzim papain diperlukan untuk menggantikan pepsin dalam 

memecah protein. 

Inovasi kami membuat manisan dikarenakan produk olahan ini sudah 

dikenal dan disukai masyarakat. Kulitnya mudah didapat dan proses 

pengolahannya sederhana sehingga bisa dilakukan oleh semua orang.  

 

1.2 Rumusan Masalah 
 

1.2.1 Apakah kulit Carica papaya dapat dimanfaatkan menjadi manisan 

layak konsumsi? 
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1.2.2 Berapa konsentrasi gula pada manisan yang paling disukai 

konsumen? 

1.2.3 Senyawa apakah yang terkandung dalam kulit pepaya untuk 

mengurangi iritasi lambung? 

1.2.4 Bagaimana mekanisme kerja senyawa tersebut dalam lambung? 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.3.1. Mengetahui apakah kulit Carica papaya dapat dimanfaatkan menjadi 

manisan yang layak konsumsi. 

1.3.2. Mengetahui konsentrasi gula pada manisan yang paling disukai 

konsumen. 

1.3.3. Mengetahui senyawa pada kulit pepaya yang berperan untuk 

mengurangi iritasi lambung. 

1.3.4. Mengetahui mekanisme kerja senyawa tersebut dalam lambung. 

1.4 Manfaat Penelitian 
 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1.4.1. Menambah wawasan penulis dan masyarakat mengenai manfaat 

bahan-bahan alami terutama kulit Carica papaya untuk mengurangi 

iritasi lambung. 

1.4.2. Mendorong masyarakat untuk memaksimalkan penggunaan buah-

buahan dalam mengobati penyakit. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kulit Pepaya 

Klasifikasi pepaya : 

Regnum  : Plantae  

Divisio : Magnoliophyta  

Classis : Magnoliopsida  

Ordo : Violales 

Familia : Caricaceae 

Genus : Carica 

Spesies : Carica papaya L. 

 

Pepaya (Carica papaya) merupakan buah yang berasal dari benua 

Amerika yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Namun, kebanyakan 

orang hanya memanfaatkan daging buahnya saja. Padahal, bagian lain dari 

pepaya juga mengandung banyak manfaat, contohnya kulitnya. Pada 

dasarnya, kulit pepaya memiliki kandungan gizi yang mirip dengan buahnya. 

Hanya saja, kulit pepaya mengandung enzim papain yang lebih dominan 

terutama pada kulit pepaya muda karena getahnya yang masih banyak. 

Pepaya adalah sumber serat yang baik, folat, vitamin A, karotenoid, lutein, 

likopen, dan asam amino esensial yang mempengaruhi fungsi sel yang tepat. 

Selain itu, pepaya memiliki vitamin E empat kali lebih banyak, 33% vitamin 

C lebih banyak, 50% kalium lebih banyak, dan kalori lebih sedikit daripada 

jeruk. Secara mendetail, kulit maupun buah pepaya mengandung 46 KKal, 

protein 0.50 gram, karbohidrat 12.20 gram, kalsium 23 mg, besi 1.7 mg, 

vitamin A 365 SI, vitamin B1 0.04 mg, vitamin C 78.9 mg, dan air 86.7 mg. 

Lebih dari lima puluh jenis asam amino terkandung dalam getah buah pepaya 

muda, antara lain asam aspartat, treonin, serin, asam glutamat, prolin, glisin, 

alanin, valine, isoleusin, leusin, tirosin, fenilalanin, histidin, lysine, arginin, 

triptophan, dan sistein. 

Gambar 2.1 Carica papaya. 

http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Caricaceae
http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Carica
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2.2 Enzim Papain 

 

Gambar 2.2 Enzim papain. 

 

Papain adalah salah satu jenis enzim proteolitik yang berasal dari 

tumbuhan. Enzim proteolitik adalah enzim pemecah protein menjadi senyawa 

yang lebih sederhana. Papain menguraikan protein menjadi polipeptida dan 

dipeptida. Papain banyak ditemukan pada seluruh bagian tumbuhan pepaya, 

kecuali akar dan bijinya. Kemampuannya memecah protein membuat papain 

banyak digunakan sebagai dalam industri minuman, kosmetik, tekstil, dan 

pembersih limbah. Tidak hanya itu, papain juga banyak digunakan dalam 

industri farmasi sebagai anthelmintik (obat cacing) dan bahan aktif pada obat 

gastritis atau maag. Hal ini disebabkan karena papain dapat menggantikan 

kinerja enzim pepsin yang dihasilkan oleh lambung karena kemiripan kerja 

keduanya. Bedanya, efektivitas kerja enzim pepsin sangat dipengaruhi 

keadaan asam basa lambung. Sifat papain yang tetap aktif dalam kisaran pH 

yang luas dapat membantu seseorang yang tidak cukup memproduksi asam 

lambung untuk mencerna protein sehingga mempercepat penyerapan protein 

tersebut. Pada orang yang menderita penyakit maag, kinerja pencernaannya 

terganggu akibat peradangan pada dinding lambung sehingga penyerapan 

protein tidak berlangsung secara maksimal. Maka dari itu, diperlukan papain 

untuk membantu penyerapan protein. 

Selain itu, papain juga memiliki peran lain dalam penyembuhan maag. 

Para penderita maag tidak dianjurkan untuk memakan makanan yang 
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mengandung lemak dan karbohidrat karena dapat menaikkan asam lambung 

serta menyebabkan heartburn atau rasa nyeri pada kerongkongan dan ulu 

hati. Dalam hal ini, papain berfungsi untuk mengurangi lemak dan 

karbohidrat sehingga lingkungan asam menjadi lebih sehat. 

2.3 Protein 

 

Gambar 2.3 Berbagai struktur protein. 

 

 Protein adalah salah satu biomakromolekul penting bagi kehidupan. 

Sekitar 50% dari biomakromolekul penyusun tubuh makhluk hidup adalah 

protein. Protein merupakan polipeptida alami yang memiliki berbagai fungsi, 

antara lain sebagai senyawa struktural, enzim, hormon, komunikasi sel, 

pertahanan tubuh, dan cadangan energi. 

 Protein sangat dibutuhkan oleh manusia terutama sebagai pembangun 

tubuh. Protein yang masuk ke dalam tubuh manusia akan dicerna di dalam 

lambung dan usus dua belas jari. Enzim pepsin yang disekresikan dinding 

lambung akan mengubah protein menjadi pepton sedangkan enzim 

tripsinogen pada usus dua belas jari akan mengubah pepton menjadi asam 

amino agar bisa diserap oleh tubuh. Fungsi dari asam amino antara lain: 
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1. Membentuk jaringan baru 

2. Menggantikan jaringan yang sudah tua atau rusak 

3. Pembentukan haemoglobin 

4. Pembentukan hormon 

5. Pembentukan enzim 

6. Sumber energi 

Seseorang yang menderita maag akan mengalami gangguan pencernaan 

protein akibat keadaan lambung yang tidak stabil. Jika protein tidak dicerna 

dan diserap oleh tubuh, maka akan berakibat pada terhambatnya regenerasi 

sel. Apalagi, protein merupakan zat yang tidak dapat disimpan dalam tubuh. 

Maka dari itu, diperlukan zat atau enzim tambahan dari luar yang bersifat 

proteolitik untuk melancarkan pencernaan protein di dalam lambung. 

2.4 Maag 

 

Gambar 2.4 Lambung yang terkena maag. 

 

Lambung merupakan organ pencernaan manusia yang terletak di antara 

esofagus dan usus 12 jari (duodenum). Mukosa lambung terdiri dari banyak 

sel, salah satunya adalah sel parietal yang berfungsi untuk mensekresikan HCl 

(asam klorida). Hal ini menyebabkan pH lambung sangat rendah, sekitar 2,5.  

Keadaan lambung yang asam  berguna untuk membunuh kuman penyakit 

yang masuk ke dalam tubuh bersama makanan, serta mengaktifkan enzim 

pepsinogen menjadi pepsin yang dapat bekerja optimal dalam keadaan asam. 



 

7 

 

Ketahanan mukosa lambung terhadap pH yang rendah disebabkan oleh 3 

mekanisme kerja yang saling berhubungan, yaitu: (1) Lendir basa tipis yang 

menutupi lapisan perut; (2) sel epitel pada mukosa yang tersusun rapat untuk 

mencegah kebocoran HCl ke dalam lapisan submukosa; dan (3) kemampuan 

regenerasi sel epitel yang sangat cepat, sekitar 1,5 juta sel / menit.  

 

 

Gambar 2.5 Sekresi enzim pepsin di dalam lambung. 

 

Salah satu penyakit yang menyerang lambung adalah gastritis atau maag. 

Maag adalah peradangan lambung yang disebabkan karena keadaan lambung 

yang lebih asam dari biasanya dengan pH sekitar 1. Hal ini dapat dipicu oleh 

kebiasaan terlambat makan, konsumsi alkohol dan aspirin, merokok, stress, 

dan infeksi bakteri Helicobacter pylori sehingga lambung “mencerna” dirinya 

sendiri. Jika terus dibiarkan, dinding lambung lama-kelamaan akan terluka. 

Maka dari itu, pengobatan untuk penyakit maag bertujuan untuk menaikkan 

pH lambung sehingga kembali normal. Biasanya obat yang dipakai adalah 

antasida yang bereaksi dengan HCl membentuk garam dan air, contohnya 

natrium bikarbonat, kalsium karbonat, magnesium hidroksida, atau 

aluminium hidroksida. 
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2.5 Manisan  

 

 

Gambar 2.6 Manisan pepaya. 

 

Manisan adalah daging buah yang direndam dalam larutan gula selama 

beberapa waktu. Manisan biasanya dimakan sebagai hidangan pelengkap 

untuk merangsang nafsu makan. Teknologi membuat manisan merupakan 

salah satu cara pengawetan makanan yang sudah diterapkan sejak dahulu 

kala. Perendamanan manisan akan membuat kadar gula dalam buah 

meningkat dan kadar airnya berkurang. Keadaan ini akan menghambat 

pertumbuhan mikroba perusak sehingga buah akan lebih tahan lama.  

Pada awalnya manisan dibuat dengan merendam pada larutan gula hanya 

untuk mengawetkan. Ada beberapa buah yang hanya dipanen pada musim-

musim tertentu. Saat musim itu, buah akan melimpah dan kelebihannya akan 

segera membusuk apabila tidak segera dikonsumsi. Untuk itu manusia mulai 

berpikir untuk mengawetkan buah dengan membuat manisan. Manisan juga 

dibuat dengan alasan memperbaiki cita rasa buah yang tadinya masam 

menjadi manis. Setelah berkembang menjadi komoditas, manisan mulai 

diolah dengan berbagai tambahan bahan, seperti pemutih, pengenyal, 

pengering, atau gula buatan. 

Ada tiga jenis manisan, yaitu manisan basah, manisan kering, dan acar. 

Satu jenis buah dapat dibuat menjadi manisan basah, atau manisan kering, 

atau keduanya. Manisan basah adalah manisan yang diperoleh setelah 

penirisan buah dari larutan gula. Manisan kering adalah manisan yang 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hidangan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengawetan_makanan
https://id.wikipedia.org/wiki/Mikroba
https://id.wikipedia.org/wiki/Gula
https://id.wikipedia.org/wiki/Buah
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Busuk&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Masam&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Manis
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemutih&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengenyal&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengering&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Acar
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diperoleh setelah buah ditiriskan kemudian dijemur sampai kering. Acar 

adalah manisan yang cita rasa cukanya sangat terasa. 

Untuk membuat manisan yang berkualitas perlu memperhatikan beberapa 

hal, seperti bahan yang digunakan, bumbu, peralatan, dan wadah yang 

digunakan. Selain itu perlu diperhatikan juga metode yang dilakukan seperti 

penirisan, penjemuran, dan penyimpanan. Dengan pembuatan yang benar, 

manisan yang diperoleh akan renyah, tidak getir atau sepat, dan memberi 

sensasi nikmat bagi yang makan. 

2.6 Gula Merah 

 
Gambar 2.7 Gula merah. 

 

Gula merah adalah pemanis yang dibuat dari nira yang berasal dari tandan 

bunga jantan pohon enau. Setiap 1 ons gula merah mengandung 4 mg zat 

besi, 90 mg kalsium, karoten, laktoflavin, riboflavin, dan vitamin-vitamin 

yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Manfaat tersebut antara lain mencegah 

anemia, meningkatkan daya tahan tubuh, memperlancar peredaran darah, dan 

sebagai pemanis rendah kalori. Bahkan, saat ini tidak sedikit orang yang 

meminum air gula merah untuk menyembuhkan sakit perut karena kandungan 

gizi yang ada pada gula merah. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bumbu
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Wadah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Renyah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Getir&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sepat
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2.7 Air Kelapa 

 
Gambar 2.8 Kelapa dan air kelapa. 

 

Air kelapa merupakan salah satu cairan murni yang rendah karbohidrat, 

99% rendah lemak dan juga rendah gula yang aman dikonsumsi. Menurut 

data dari USDA National Nutrient, 100 gram air kelapa mengandung 19 

kalori, 0,2 lemak, 1,1 serat, 0,72 gram protein dan 0 mg kolesterol. Air kelapa 

juga mengandung magnesium, kalsium, vitamin B dan C, zinc, yodium, 

mangan dan selenium. Air kelapa merupakan obat alami yang efektif untuk 

mengendalikan intensitas refluks asam yang bisa memicu penyakit maag. 

Minum air kelapa secara rutin bisa mencegah masalah pada lambung yang 

memicu terjadinya sakit maag. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 
 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, penelitian 

eksperimen, dan uji organoleptik.  

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 
 

Waktu      : 

1. Setiap hari Kamis selama bulan September 2015 (jam pelajaran 

Penelitian Ilmiah) pukul 06.45 – 08.15  

2. Sabtu, 24 Oktober 2015 pukul 10.00 – 12.30 

3. Jumat, 30 Oktober 2015 pukul 09.00 – 10.30 

Tempat     : 

1. Dapur SMA Santa Angela 

2. Laboratorium riset SMA Santa Angela  

3. Rumah peneliti (Taman Kopo Indah I M-63) 

4. Perpustakaan SMA Santa Angela 

5. Perpustakaan Institut Teknologi Bandung 

6. Perpustakaan Universitas Kristen Maranatha 

3.3 Populasi dan Sampling 
 

Populasi : Carica papaya 

Sample : Carica papaya yang diambil kulitnya untuk dijadikan manisan 

3.4 Variabel Penelitian 
 

Variabel bebas   : Kandungan gula merah 

Variabel terikat   :Warna, rasa, tekstur, dan bau manisan 

Variabel kontrol  : Jumlah kulit Carica papaya dan perlakuannya 
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3.5 Prosedur Penelitian 

a. Alat dan Bahan 

a.1 Alat 

1. Pisau 

2. Baskom 

3. Kompor 

4. 3 buah panci  

5. Talenan 

6. Neraca 

7. Gelas takar 

a.2 Bahan 

1. 2 buah pepaya 

2. 3000 mL air 

3. 10 gram kapur sirih 

4. 1000 mL air kelapa 

5. 1200 gram gula merah 

b. Cara Kerja 

b.1 Pembuatan Manisan 
 

1. Mengupas kulit pepaya muda yang masih mengandung getah lalu 

pisahkan dengan daging buahnya. 

2. Mencampurkan kulit pepaya muda dari kedua buah yang sudah 

dikupas. 

3. Menuangkan 1000 mL air ke dalam baskom lalu menambahkan 

100 gram kapur sirih (konsentrasi kapur sirih sebesar 10%). 

4. Merendam kulit pepaya muda di dalam larutan kapur sirih 10%  

selama 4 jam untuk memperkeras tekstur kulit. 

5. Membagi kulit pepaya yang sudah direbus menjadi 3 bagian sama 

banyak, masing-masing akan diberi gula merah dengan konsentrasi 

20%, 40%, dan 60%. 
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6. Memasukkan kulit pepaya yang sudah dibagi sama rata ke dalam 3 

panci berbeda. 

7. Menuangkan 330 mL air kelapa dan 670 mL air  ke dalam masing-

masing panci, lalu menambahkan 100 gram gula merah ke dalam 

air kelapa ke dalamnya (konsentrasi gula sebesar 10%). 

8. Merebus kulit pepaya di dalam panci selama 5 menit. Setelah itu 

diamkan selama semalam. 

9. Pada hari berikutnya, tambahkan 100 gram gula merah ke dalam 

panci pertama, kedua dan ketiga (konsentrasi gula menjadi 20%). 

Lalu rebus kulit pepaya di dalam panci (semua) selama 5 menit. 

Diamkan selama semalam.  

10. Pada hari berikutnya, tambahkan 100 gram gula merah ke dalam 

panci kedua dan ketiga (konsentrasi gula menjadi 30%). Kemudian 

rebus kulit pepaya di dalam semua panci selama 5 menit. Diamkan 

selama semalam. 

11. Pada hari berikutnya, tambahkan 100 gram gula merah ke dalam 

panci kedua dan ketiga (konsentrasi gula menjadi 40%). Kemudian 

rebus kulit pepaya di dalam semua panci selama 5 menit. Diamkan 

selama semalam. 

12. Pada hari berikutnya, tambahkan 100 gram gula merah ke dalam 

panci ketiga (konsentrasi gula menjadi 50%). Kemudian rebus kulit 

pepaya di dalam semua panci selama 5 menit. Diamkan selama 

semalam. 

13. Pada hari berikutnya, tambahkan 100 gram gula merah ke dalam 

panci ketiga (konsentrasi gula menjadi 60%). Kemudian rebus kulit 

pepaya di dalam semua panci selama 5  menit. Diamkan selama 

semalam. 

14. Meniriskan kulit pepaya yang sudah direndam selama 6 malam lalu 

cuci sebentar dengan air agar rasa manis tidak hilang. 

15. Mengeringkan kulit pepaya di bawah cahaya matahari agar siap 

dikonsumsi. 
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b.2 Uji Organoleptik 

1. Memotong ketiga sampel manisan yang sudah siap dikonsumsi 

menjadi kotak-kotak kecil. 

2. Memasukkan ketiga sampel manisan ke dalam wadah tertutup 

kemudian diberi label A, B, dan C. Label A untuk manisan dengan 

konsentrasi gula 20%, label B untuk manisan dengan konsentrasi 

gula 40%, dan label C untuk manisan dengan konsentrasi gula 60%. 

3. Membuat kuesioner untuk diisi oleh responden (kuesioner 

terlampir). 

4. Membagikan ketiga sampel manisan kepada responden beserta 

kuesioner untuk diisi. 

5. Responden menguji manisan dari segi warna, rasa, bau, dan tekstur. 

b.3 Uji Ketahanan Manisan 

1. Membagi ketiga sampel manisan yang telah siap dikonsumsi 

masing-masing menjadi 2 bagian sama rata. 

2. Memasukkan ketiga sampel manisan ke dalam wadah tertutup 

secara terpisah. 

3. Menyimpan ketiga sampel manisan pertama ke dalam kulkas. 

4. Menyimpan ketiga sampel manisan kedua di ruang terbuka. 

5. Mengamati perubahan warna, rasa, bau, dan tekstur sampai batas 

waktu yang telah ditentukan. 
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BAB IV 

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Data Hasil Penelitian 

  Berikut adalah data respon responden terhadap warna, rasa, bau, dan 

tekstur manisan kulit pepaya yang diperoleh melalui uji organoleptik : 

Diagram 4.1 Diagram respon responden terhadap warna manisan. 

 

 

Diagram 4.2 Diagram respon responden terhadap rasa manisan.

 

5
7

2

21 21
22

4
2

6

0

5

10

15

20

25

20% 40% 60%

J
u

m
la

h
 r

e
sp

o
n

d
en

Konsentrasi gula merah pada manisan

Warna

Coklat tua

Coklat

Coklat muda

7

5

14

9

17

1414

8

2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20% 40% 60%

Ju
m

la
h

 r
e
sp

o
n

d
en

Konsentrasi gula merah pada manisan

Rasa

Sangat manis

Manis

Kurang manis



 

16 

 

Diagram 4.3 Diagram respon responden terhadap bau manisan. 

 

 

Diagram 4.4 Diagram respon responden terhadap tekstur manisan. 
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Berikut adalah data respon responden terhadap manisan kulit pepaya 

yang paling disukai dan paling tidak disukai yang diperoleh melalui uji 

organoleptik : 

Diagram 4.5 Diagram respon responden terhadap manisan yang paling 

disukai. 

 

 

Diagram 4.6 Diagram respon responden terhadap manisan yang paling tidak 

disukai. 
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4.2 Analisa Data 

 Berdasarkan diagram, respon responden terhadap manisan kulit pepaya 

berbeda-beda baik dari segi warna, rasa, bau, maupun tekstur. Uji 

organoleptik dilakukan secara blind test untuk menghindari subjektivitas 

responden dalam mengisi kuesioner. Uji organoleptik dilakukan selama 20 

hari mulai hari Kamis, 8 Oktober 2015 sampai hari Rabu, 28 Oktober 2015. 

Responden yang mengikuti uji organoleptik sejumlah 30 orang terdiri dari 15 

orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Usia responden berkisar antara 10 

sampai 53 tahun. 

Pada diagram 4.1, responden menilai warna ketiga manisan tanpa 

mengetahui konsentrasi gula merah yang digunakan pada tiap manisan. 

Hasilnya, mayoritas responden mengatakan bahwa ketiga manisan memiliki 

warna yang sama yaitu coklat. Sejumlah 21 responden mengatakan bahwa 

manisan 20% dan 40% berwarna coklat dan sejumlah 22 responden 

mengatakan bahwa manisan 60% berwarna coklat. Hal ini disebabkan karena 

ketiga manisan direndam dalam larutan gula merah dalam selang waktu yang 

sama yaitu 6 hari. Akibatnya, ketiga manisan cenderung memiliki warna 

coklat yang sama. 

Pada diagram 4.2, responden menilai rasa manisan tanpa mengetahui 

konsentrasi gula merah yang digunakan pada tiap manisan. Hasilnya, 

sejumlah 14 responden menjawab manisan 20% kurang manis dan sejumlah 

17 responden menjawab manisan 40% manis. Untuk manisan 60%, 

responden yang menjawab rasanya sangat manis dan manis seimbang yaitu 

sejumlah 14 responden. Ini adalah jawaban mayoritas responden dari setiap 

manisan. Hal ini disebabkan karena manisan 20% direndam dalam larutan 

gula yang paling hipotonis sehingga rasanya paling tidak manis. Selain itu, 

rasa kulit pepaya juga masih terasa karena belum sepenuhnya tertutup oleh 

rasa gula merah yang manis. Sedangkan manisan 60% direndam dalam 

larutan gula yang paling hipertonis sehingga rasanya paling manis.  

Pada diagram 4.3, responden menilai bau manisan tanpa mengetahui 

konsentrasi gula merah yang digunakan pada tiap manisan. Hasilnya, 
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mayoritas responden mengatakan bahwa ketiga manisan memiliki bau gula 

merah yang menyengat. Untuk manisan 20% sejumlah 16 responden dan 

untuk manisan 40% dan 60% masing-masing sejumlah 14 responden. Namun, 

untuk manisan 20%, tidak sedikit responden yang menjawab manisan tersebut 

berbau kurang menyengat yaitu sejumlah 11 responden. Hal ini disebabkan 

karena ketiga manisan direndam dalam larutan gula merah yang sama-sama 

pekat dalam rentang waktu yang sama yaitu 6 hari. Akibatnya, pada ketiga 

manisan tercium bau gula merah yang cukup menyengat. Meski begitu, 

manisan 20% direndam dalam larutan gula merah yang paling hipotonis 

sehingga tidak sedikit responden yang menjawab baunya tidak terlalu 

menyengat dibanding kedua manisan lainnya. 

Pada diagram 4.4, responden menilai tesktur manisan tanpa mengetahui 

konsentrasi gula merah yang digunakan pada tiap manisan. Hasilnya, 

sejumlah 16 responden menjawab manisan 20% kurang keras, sejumlah 16 

responden menjawab manisan 40% keras, dan sejumlah 20 responden 

menjawab manisan 60% keras. Ini adalah jawaban mayoritas responden dari 

setiap manisan. Hal ini disebabkan karena ketiga manisan direndam dalam 

larutan gula merah yang pekat dan dijemur di bawah sinar matahari dalam 

rentang waktu yang sama sehingga menghasilkan tekstur keras pada manisan. 

Pada manisan 20% dan 40%, tidak sedikit responden yang menjawa 

teksturnya kurang keras yaitu masing-masing sejumlah 12 dan 10 responden. 

Hal ini dapat disebabkan karena daging buah pepaya yang masih menempel 

pada kulitnya sehingga menghasilkan tekstur kurang keras. 

Pada diagram 4.5, responden memilih manisan yang paling disukai 

berdasarkan warna, rasa, bau, dan tekstur manisan. Hasilnya, manisan 20% 

menjadi manisan yang paling disukai oleh mayoritas responden yaitu sebesar 

37% atau sejumlah 11 responden. Manisan 40% paling disukai oleh 30% 

responden atau sejumlah 9 orang dan manisan 60% paling disukai oleh 33% 

responden atau sejumlah 10 orang. Artinya, manisan yang paling disukai 

responden memiliki warna coklat, rasa kurang manis, bau menyengat, dan 

tekstur kurang keras. Responden cenderung lebih menyukai manisan yang 
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masih memiliki rasa pepaya dan agak lembut sehingga mudah dimakan dan 

menyegarkan. 

Pada diagram 4.6, responden memilih manisan yang paling tidak disukai 

berdasarkan warna, rasa, bau, dan tekstur manisan. Hasilnya, manisan 40% 

menjadi manisan yang paling tidak disukai oleh mayoritas responden yaitu 

sebesar 40% atau sejumlah 12 responden. Manisan 20% paling tidak disukai 

oleh 33% responden atau sejumlah 10 orang dan manisan 60% paling tidak 

disukai oleh 27% responden atau sejumlah 8 orang. Artinya, manisan yang 

paling tidak disukai responden memiliki warna coklat, rasa manis, bau 

menyengat, dan tekstur keras. Responden cenderung tidak menyukai manisan 

yang bertekstur keras karena sulit dimakan. Selain itu, rasa manis berlebih 

menghilangkan rasa pepaya alami dari kulit pepaya sehingga tidak disukai 

responden. 

4.3 Pembahasan 

Dari manisan yang telah dibuat, dapat diketahui bahwa kulit pepaya 

dapat dimanfaatkan sebagai manisan dengan rasa alami yang berasal dari gula 

merah dan rasa kulit pepaya sendiri, serta menggunakan bahan-bahan alami, 

yaitu kulit pepaya, gula merah, dan air kelapa; yang juga mengandung banyak 

zat gizi yang berguna bagi tubuh. Manisan ini pun tidak menimbulkan efek 

jangka panjang seperti yang telah dibuktikan oleh para responden dari uji 

organoleptik. 

Untuk menguji ketahanan manisan, ketiga sampel manisan disimpan di 

dalam dan di luar kulkas dari tanggal 26 September 2015 sampai tanggal 16 

November 2015. Ketiga sampel manisan disimpan di dalam wadah tertutup. 

Setelah diamati, tidak ada perubahan warna, rasa, bau, ataupun tekstur pada 

ketiga sampel dalam jangka waktu tersebut. Hanya saja, ketiga sampel yang 

disimpan di luar kulkas berwarna agak putih karena gula yang mengkristal. 

Ini membuktikan bahwa manisan ini memiliki daya tahan yang cukup lama, 

yaitu sekitar 1,5 bulan tanpa diberi pengawet tambahan apapun.  

Lambung manusia menghasilkan HCl yang berfungsi untuk 

mengaktifkan enzim pepsin sebagai pemecah protein pada lambung. Aktivasi 
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enzim ini berlangsung pada pH 2 – 5. Tetapi saat lambung kita terkena maag, 

pHnya turun menjadi 1 – 1,5 sehingga enzim pepsin tidak teraktivasi dan 

mengiritasi lambung terus-menerus akibat maag yang menekan dinding 

mukosa lambung. Cara mengatasinya adalah dengan mengonsumsi antasida 

sebagai zat basa yang menetralkan keasaman lambung. Contoh antasida 

adalah aluminium hidroksida (Al(OH)3) dan magnesium hidroksida 

(Mg(OH)2). Antasida bereaksi dengan HCl membentuk garam dan air.Hal ini 

dibuktikan dengan persamaan kimia: 

Al(OH)3 +  3 HCl   AlCl3+ 3 H2O 

Mg(OH)2 + 2 HCl  MgCl2 + 2 H2O 

Cara ini efektif mengurangi keasaman, tetapi tidak berpengaruh baik terhadap 

dinding lambung yang telah teriritasi. Dinding mukosa ini tidak mendapat zat 

perekonstruksi akibat pepsin yang tidak terproduksi karena keasaman 

berlebih dan tidak bisa bekerja pada keadaan lambung yang sudah netral 

pHnya. Karena itu, diperlukan zat lain yang bekerja sebagai enzim proteolitik 

pengganti pepsin yang sudah ada dan mampu bekerja pada tingkat keasaman 

rendah hingga netral. Zat itu adalah enzim papain yang ada dalam produk 

kami, yang karakteristik serta fungsinya memenuhi semua kriteria di atas. 

Jadi, saat keasaman lambung sudah diatasi oleh antasida, papain dapat 

bekerja optimal untuk merekonstruksi dinding lambung yang luka sehingga 

dalam jangka waktu yang singkat, sehingga iritasi lambung dapat teratasi 

optimal seiring dengan penanganan utuh akan pencegahan maag yang 

berdampak lebih buruk. 

Kemampuan papain dalam merekonstruksi dinding lambung tidak lepas 

dari karakteristiknya yang tahan terhadap suhu tinggi sehingga proses 

perebusan selama 6 hari tidak akan merusaknya. Selain itu, papain aktif pada 

kisaran pH yang lebih luas daripada enzim pepsin dan aktif pada substrat 

asam maupun basa.Hal ini membuat papain dapat bekerja maksimal di dalam 

lambung manusia. 

Pemanis yang digunakan adalah gula merah karena mengandung 

berbagai zat yang dapat membantu kerja enzim papain yang terkandung 
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dalam kulit pepaya. Contohnya adalah riboflavin atau dikenal juga sebagai 

vitamin B2. Riboflavin berperan dalam metabolisme protein untuk membantu 

enzim papain dan dapat membantu membentuk antibodi. Riboflavin juga 

tahan terhadap suhu tinggi sehingga tidak akan rusak saat proses perebusan. 

Kekurangan riboflavin sering terjadi pada orang yang mengonsumsi obat 

sakit lambung, yang dapat menyebabkan penyakit mata, jarak pandang 

berkurang, eksim, anemia, dan lain lain. Karena itu, kandungan riboflavin 

dalam gula merah dapat mengatasi kekurangan riboflavin setelah 

mengonsumsi obat lambung. 

Selain gula merah, air kelapa sebagai bahan tambahan mengandung 

banyak mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Selenium berfungsi sebagai 

antioksidan yang kuat. Yodium membantu metabolisme lemak dalam tubuh. 

Seng berperan penting dalam lebih dari 30 reaksi enzimatik, dan membantu 

meningkatkan sistem imun. Selain itu, rendahnya kandungan lemak dan 

karbohidrat dalam air kelapa membuat air kelapa menjadi pemanis alami 

yang baik bagi kesehatan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kulit pepaya dapat dijadikan manisan yang layak konsumsi dengan 

pengolahan yang tepat. Kulit pepaya direndam dalam larutan gula merah 

pekat selama 6 hari dan mengalami perebusan selama rentang waktu yang 

tetap yaitu 5 menit. Kemudian dijemur untuk menjadi manisan kering yang 

siap dikonsumsi. 

 Berdasarkan uji organoleptik secara blind test, manisan yang paling 

disukai responden adalah manisan dengan konsentrasi gula 20%. Jawaban ini 

berdasarkan pengalaman responden dalam menguji manisan dari segi warna, 

rasa, bau, dan tekstur. Manisan 20% memiliki warna coklat, rasa kurang 

manis, bau menyengat, dan tekstur kurang keras.  

 Senyawa yang terkandung dalam kulit pepaya yang berkhasiat mengurangi 

iritasi lambung adalah enzim papain. Saat seseorang menderita maag, 

konsumsi antasida akan menetralkan pH lambung sehingga mengurangi kerja 

enzim pepsin. Enzim papain pada manisan kulit pepaya aktif pada kisaran pH 

asam lemah hingga netral sehingga dapat menggantikan kerja enzim pepsin. 

Enzim papain bekerja dengan cara memecah protein dalam sistem pencernaan 

yang akan dipakai untuk meregenerasi sel lambung sehingga mencegah iritasi 

lambung yang lebih parah. 

5.2 Saran 

 Sebaiknya pada penelitian selanjutnya dilakukan uji laboratorium untuk 

menguji aktivitas enzim papain agar mengetahui kadarnya dalam manisan 

kulit pepaya. Selain itu, uji aktivitas enzim juga berguna untuk mengetahui 

jangka waktu yang diperlukan untuk mengurangi iritasi lambung. 
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LAMPIRAN 

 

 

Gambar 1. Kulit pepaya yang sudah dikupas. 

 

 

 

Gambar 2. Pemotongan gula merah setelah ditimbang untuk direbus bersama 

kulit pepaya. 
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Gambar 3. Penyatuan alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat 

manisan kulit pepaya. 

 

 

Gambar 4. Pemisahan kulit pepaya dan gula merah menjadi 3 bagian sama rata 

untuk membuat manisan kulit pepaya dengan 3 konsentrasi gula 

merah yang berbeda. 
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Gambar 5. Pemanasan kulit pepaya di dalam larutan gula merah dilakukan 

sampai air mendidih. 

 

 

Gambar 6. Perebusan kulit pepaya di dalam larutan gula merah 10% selama 5 

menit (hari pertama). 
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Gambar 7. Perebusan kulit pepaya di dalam larutan gula merah 20% selama 5 

menit (hari kedua). 

 

 

Gambar 8. Perebusan kulit pepaya di dalam larutan gula merah 30% selama 5 

menit (hari ketiga). 
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Gambar 9. Perebusan kulit pepaya di dalam larutan gula merah 40% selama 5 

menit (hari keempat). 

 

 

Gambar 10. Perendaman kulit pepaya di dalam larutan gula merah 50% selama 5 

menit (hari kelima). 

 

  

 

 



 

30 

 

 

 

Gambar 11. Manisan dengan konsentrasi gula 20% tampak luar. 

 

 

Gambar 12. Manisan dengan konsentrasi gula 20% tampak dalam. 
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Gambar 13. Manisan dengan konsentrasi gula 40% tampak luar. 

 

 

Gambar 14. Manisan dengan konsentrasi gula 40% tampak dalam. 
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Gambar 15. Manisan dengan konsentrasi gula 60% tampak luar. 

 

 

Gambar 16. Manisan dengan konsentrasi gula 60% tampak dalam. 
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(a) 

(c) (b) 

 

Gambar 17. (a) Manisan dengan konsentrasi gula 20% diletakkan di 1 piring.  

(b) Manisan dengan konsentrasi gula 40% diletakkan di 1 piring.  

(c) Manisan dengan konsentrasi gula 60% diletakkan di 1 piring. 
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Gambar 18. Manisan dengan konsentrasi gula 20% tampak luar, setelah disimpan 

di luar kulkas. 

 

 

Gambar 19. Manisan dengan konsentrasi gula 20% tampak dalam, setelah 

disimpan di luar kulkas. 

 



 

35 

 

 

Gambar 20. Manisan dengan konsentrasi gula 20% tampak luar, setelah disimpan 

di dalam kulkas. 

 

 

Gambar 21. Manisan dengan konsentrasi gula 20% tampak dalam, setelah 

disimpan di dalam kulkas. 
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Gambar 22. Manisan dengan konsentrasi gula 40% tampak luar, setelah disimpan 

di luar kulkas. 

 

 

Gambar 23. Manisan dengan konsentrasi gula 40% tampak dalam, setelah 

disimpan di luar kulkas. 
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Gambar 24. Manisan dengan konsentrasi gula 40% tampak luar, setelah disimpan 

di dalam kulkas. 

 

 

Gambar 25. Manisan dengan konsentrasi gula 40% tampak dalam, setelah 

disimpan di dalam kulkas. 
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Gambar 26. Manisan dengan konsentrasi gula 60% tampak luar, setelah disimpan 

di luar kulkas. 

 

 

Gambar 27. Manisan dengan konsentrasi gula 60% tampak dalam, setelah 

disimpan di luar kulkas. 
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Gambar 28.Manisan dengan konsentrasi gula 60% tampak luar, setelah disimpan 

di dalam kulkas. 

 

 

Gambar 29. Manisan dengan konsentrasi gula 60% tampak dalam, setelah 

disimpan di dalam kulkas. 
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Lampiran 1. Kuesioner. 

 

RESPON RESPONDEN TERHADAP MANISAN KULIT PEPAYA 

Nama    :  _______________________________ 

Umur    :  _________ tahun 

Jenis Kelamin  :  Laki-laki / Perempuan * 

Manisan 

 

Faktor  

yang diuji 

A B C 

Warna 

   

Rasa 

   

Bau 

   

Tekstur 

   

 

Manisan yang paling disukai    :  A / B / C * 

Manisan yang paling tidak disukai  :  A / B / C * 

 ) coret yang tidak perlu 

 
Bandung, _______________ 2015, 

 

 

 

 

 
 

____________________________ 
(Tanda tangan dan nama responden) 
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Lampiran 2. Slide presentasi. 
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