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ABSTRAK 

Semua bagian dari tanaman pepaya mulai dari akar, batang daun, bunga, buah 

biji, dan getahnya dapat dimanfaatkan. Para petani di desa Sukoreno menanam 

pepaya  hanya  sebagai  tanaman  sampingan.  Hasil  panen  pepaya  juga  belum 

dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya pengolahan pepaya 

menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis lebih. Tujuan program ini adalah 

menemukan cara pengolahan pepaya menjadi beberapa  produk sekaligus yang 

bernilai jual lebih tinggi. Getah pepaya dapat diolah menjadi papain instan yang 

dapat  digunakan  sebagai  bahan  pengempuk  daging  atau  beberapa  keperluan 

industri.  Buah  pepaya  dapat  diolah  menjadi  kripik  usus  imitasi  aneka  rasa. 

Kelebihan kripik usus imitasi dibandingkan kripik usus asli adalah non kolesterol, 

mengandung  fosfor,  kalsium,  dan  berserat  tinggi.  Dengan  semakin  pesatnya 

persaingan  industri  perlu  diciptakan  dan  dihasilkan  produk  baru  yang  dapat 

diterima  oleh  masyarakat  umum  serta  dapat  membuka  lapangan  kerja  baru. 

Pengolahan getah pepaya menjadi pengempuk daging  instan melalui beberapa 

tahap, meliputi persiapan, penyadapan, recovery getah, pengeringan,  pemurnian, 

penghalusan, dan pengemasan. Getah pepaya dapat diolah menjadi papain kasar 

dan papain murni yang berbeda aktifitas proteolitiknya. Sedangkan pengolahan 

pepaya menjadi  kripik usus imitasi aneka rasa melalui beberapa tahap, yaitu 

tahap persiapan, pengolahan,   dan pengemasan. Tahap akhir dari kegiatan ini 

adalah  pemasaran produk.  Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah krecek 

pepaya, kripik usus imitasi aneka rasa, papain kasar,  dan papain murni. Produk 

kripik usus imitasi disambut baik karena memiliki beberapa  kelebihan. Adapun 

produk  papain  dapat  dipasarkan  lebih  luas  tidak  hanya  sebagai  pengempuk 

daging instan. Saat ini papain masih diimpor oleh produsen tanpa pengolahan 

pepaya sebagai produk. Dari kegiatan ini menjanjikan keuntungan besar karena 

dapat dihasilkan beberapa produk sekaligus. 
 

Kata kunci: kripik usus, pepaya, papain, daging, instan. 

 
PENDAHULUAN 

Pepaya (Carica papaya L) adalah salah satu tanaman buah yang banyak 

terdapat di setiap daerah di Indonesia. Tanaman pepaya tumbuh sepanjang musim 

dengan perawatan yang relatif mudah, tahan terhadap serangan penyakit tanaman, 

dan usia produktif lama yaitu sekitar 4 tahun. Semua bagian dari tanaman pepaya 

mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, biji, dan getahnya dapat dimanfaatkan. 

Petani di pedesaan khususnya di Desa Sukoreno menanam pepaya hanya sebagai 

tanaman sampingan.  Hasil  panen  pepaya  juga  belum  dimanfaatkan  secara 

optimal. Hasil panen yang berlimpah dipasarkan dalam bentuk buah segar siap 
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konsumsi, tanpa ada penanganan pasca panen lebih lanjut. Hal itu membuat harga 

pepaya murah dan tidak menjanjikan keuntungan bagi masyarakat. 

Salah satu produk yang diminati konsumen saat ini adalah kripik aneka 

buah dan kripik usus yang memiliki rasa lezat khas. Dari segi pengolahan, kripik 

berbahan  baku  buah  seperti  kripik  nangka,  apel,  salak,  dan  lain-lain  kurang 

ekonomis. Proses pengeringan kripik  buah tersebut diperlukan alat khusus yaitu 

rotary vaccum.  Harga alat tersebut relatif mahal sehingga usaha kecil kesulitan 

menjangkaunya dan harga kripik yang dihasilkan juga mahal. Adapun kripik usus 

dibalik kelezatannya tidak menjamin bahwa produk ini aman untuk dikonsumsi. 

Kandungan kolesterol yang tinggi dan komponen berbahaya pada usus diduga 

akan memicu munculnya berbagai penyakit diantaranya penyakit jantung. Oleh 

karena itu,  pengolahan pepaya menjadi kripik usus imitasi menjadi salah satu 

alternatif  untuk  menggantikan  kripik  usus.  Kripik  ini  lebih  aman  dikonsumsi 

karena  berbahan  baku  buah  berserat  dan  bergizi  tinggi.  Selain  itu  getah  dari 

pepaya muda juga dapat diolah menjadi  papain yang bisa dimanfatkan sebagai 

bahan  pengempuk  daging  instan  maupun  dalam  bentuk serbuk  papain  yang 

banyak dibutuhkan oleh industri. Saat ini papain masih diimpor dari negara lain 

meski harganya cukup mahal, padahal Indonesia sangat berpotensi menjadi negara 

pengekspor papain. Hal ini membuktikan bahwa pengolahan papain belum begitu 

dikenal oleh masyarakat. 

Untuk itu  pada  kesempatan  ini  akan  dicoba  pengolahan  pepaya  muda 

menjadi  produk yang memiliki nilai ekonomis lebih yaitu dengan mengolahnya 

menjadi kripik usus imitasi dan mengambil getahnya menjadi bahan pengempuk 

daging  instan.  Pengolahan  papain   dalam  program  ini  hanya  terbatas  pada 

pengolahan papain untuk pengempuk daging. Untuk itu perlu adaanya 

pengembangan program lebih lanjut, untuk menghasilkan produksi papain dalam 

jumlah besar sehingga sasarannya bukan hanya untuk  pengempuk daging saja 

tetapi bisa juga dimanfaatkan dan dijual pada industri besar antara lain  industri 

textil, minuman, kosmetik, obat dan lain-lain. Selain dapat mengatasi kekurangan 

papain  dalam negeri kegiatan ini dapat membuka lapangan kerja baru dengan 

keuntungan besar terutama jika mencapai pasar internasional. 
 

METODE PENDEKATAN 

Pengolahan Papain 

Sebelum dijadikan papain -baik yang murni maupun yang kasar- getah 

pepaya  hasil  penyadapan  perlu  mengalami  beberapa  perlakuan  seperti  pada 

Gambar  1,  yaitu  (1)  tahap  persiapan,  (2)  tahap  recovery  limbah,  (3)  tahap 

pengeringan dan pemurnian, (4) tahap penghalusan (penepungan), dan (5) tahap 

pengemasan. 

Tahap persiapan dilakukan sebagai tahap awal pengambilan getah yaitu 

ketika pepaya muda masih berada di pohon digores 3-5 goresan dari pangkal ke 

ujung menggunakan alat  penggores dari pisau stainless stel agar papain tidak 

rusak. Penggoresan bisa dilakukan selang  waktu 3 hari sekali selama usia buah 

2,5-3 bulan, selanjutnya getah ditampung dalam baskom plastik kecil. Dalam satu 

bulan satu buah pepaya dapat disadap sekitar 4 kali. Adapun pepaya muda yang 

telah  dipetik  untuk  bahan  produksi  kripik  digores  3-5  goresan  dari  ujung  ke 

pangkal. Getah hasil recovery tersebut dicampur dengan getah hasil penyadapan 

di  pohon.  Selanjutnya  getah  pepaya  ditimbang  dan  ditambahkan  antioksidan 
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NaHSO3  0,7% (b/b). Hal ini dilakukan karena papain mudah sekali mengalami 

kerusakan oleh oksidasi selama proses pembuatan dan penyimpanan. Penambahan 
Natrium bisulfit dapat  mempertahankan mutu papain selama penyimpanan suhu 
kamar. 
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Gambar 1. Diagram Pengolahan Getah Pepaya untuk Menjadi Pengempuk 

Daging 

 
Tahap recovery limbah dilakukan pada beberapa tahapan proses 

pengolahan  pepaya  menjadi  krecek,  yaitu  pada  saat  sebelum pengupasan  dan 

setelah  pencucian.   Tahap ini dilakukan dengan penguapan air limbah produksi 

terlebih   dahulu   dengan   api   kecil   agar   air   tidak   sampai   mendidih   yang 

menyebabkan kerusakan pada  enzim. Penguapan dilakukan pada api kecil, dan 

suhu dikontrol dengan menggunakan termometer suhu dibawah 50 
o
C. Hasil yang 

diperoleh adalah air limbah yang lebih pekat, untuk diubah menjadi papain kasar 

dengan   cara   pengeringan   lebih   lanjut   atau   langsung   dimurnikan   dengan 

penambahan alkohol. 

Tahap  pengeringan   dan   pemurnian   setelah   proses   penyadapan   dan 

recovery  getah. Pemurnian dilakukan dengan penambahan alkohol selanjutnya 

diaduk  dan  diendapkan   dengan  menggunakan  sentrifuge.  Selanjutnya  hasil 

endapan dikeringkan dalam microwave/oven dengan suhu 50 
o
C. Wahyudi (1995) 

mengungkapkan bahwa pada proses  pengolahan getah dapat dilakukan dengan 

cara membagi getah yang sudah ditampung menjadi menjadi dua bagian. Bagian 
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pertama langsung dikeringkan dalam oven pada suhu 55 
o
C menghasilkan papain 

kasar. Adapun bagian kedua dimurnikan kemudian dimurnikan setelah pengaturan 

pH yaitu dengan alkohol 90% 3x volume getah basah, diaduk dengan sentrifuge 
selama 15 menit kemudian endapan disaring  dan dikeringkan. Astawan (1988) 

menemukan bahwa pengeringan papain untuk menghasilkan papain yang bermutu 

tinggi  dilakukan  dengan  teknik  pengeringan  dengan  vaccum  drying   yang 

dikombinasikan dengan penambahan garam (NaCl). Suhu yang digunakan dalam 

pengeringan adalah 50-60 
o
C selama 8 jam dengan ketebalan lapisan 0,5 cm. 

Dengan   teknik   pengeringan   vaccum   driying   yang   dikombinasikan   dengan 

penambahan garam (NaCl) dapat memperpanjang masa simpanan tanpa 

kehilangan sedikitpun aktifitasnya selama 20 tahun. 

Tahap penghalusan  (penepungan)  adalah  proses  penyeragaman  ukuran 

serbuk papain kasar dan papain murni yang sudah kering. Penghalusan dilakukan 

dengan menggunakan  alat mortar atau blender selanjutnya diayak menghasilkan 

butiran papain yang lebih halus. 

Tahap pengemasan dilakukan setelah proses penghalusan dan 

penimbangan. Pengemasan dilakuan dengan menggunakan pengemas sesuai, yaitu 

menggunakan  bahan  alumunium  foil  yang  hampa  udara  kemudian  dibungkus 

dengan plastik agar  menghambat oksidasi oleh udara yang menurunkan kualitas 

papain. 
Pengolahan Pepaya Menjadi Kripik Usus Imitasi Aneka Rasa 

Kripik usus imitasi dibuat melalui beberapa tahapan seperti Gambar 2, yaitu 

(1)  tahap  persiapan,  (2)  tahap  pengolahan,  dan  (3)  tahap  pengemasan.  Tahap 

persiapan  adalah  proses  pembuatan  krecek  pepaya.  Tahap  pengolahan  adalah 

proses  pembuatan  kripik  usus  imitasi  aneka  rasa.  Adapun  tahap  pengemasan 

adalah proses penimbangan dan pengemasan sebelum produk dipasarkan. 

Pada tahap persiapan pepaya yang telah dikupas dan dicuci bersih dipotong 

memanjang  dengan alat pemotong khusus agar memiliki ukuran yang seragam. 

Setelah dipotong, dicuci  dalam air dingin selama 3 menit agar aktivitas enzim 

terlarut  tidak  rusak,  selanjutnya  air  limbahnya  ditampung  bersama  air  cucian 

sebelumnya  untuk  pengisolasian  lebih  lanjut.  Selanjutnya  direbus  dalam  air 

mendididih  selama  1  menit  dan  ditiriskan.  Kemudian  dijemur  hingga  kering, 

sekitar  4-5  hari.  Alas  yang  dipakai  adalah  nonlogam  misalnya  alas  berbahan 

plastik  atau  kain.  Hasil  yang  diperoleh  pada  tahap  ini  adalah  bahan  kripik 

setengah jadi (krecek) dengan bentuk lebih keriting dan bisa disimpan lebih lama 

untuk produksi jangka panjang. 

Tahap pengolahan dilakukan dengan cara perendaman krecek pepaya di 

rendam dengan air selama kurang lebih 10 menit kemudian ditiriskan. Kemudian 

krecek   pepaya   yang   sudah   direndam   dimasukkan   kedalam   kocokan   telur 

dilanjutkan  pengadukan  dalam  tepung  berbumbu  kemudian  digoreng  hingga 

kering.  Hasil  yang  diperoleh  adalah  kripik dengan  bentuk  keriting  dan 

memanjang menyerupai kripik usus yang banyak beredar di  pasaran, sehingga 

disebut   ‘kripik   usus   imitasi’.   Setelah   dingin   ditaburi   serbuk   aneka   rasa 

menggunakan ayakan dan diaduk rata. Hasil yang diperoleh adalah  kripik usus 

imitasi aneka rasa antara lain rasa balado, sate, ayam bawang, barbeque, dan lain– 

lain sesuai selera. 
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Gambar 2 Diagram Pengolahan Pepaya Muda untuk Menjadi Kripik Usus 
Imitasi Aneka Rasa 

 
Pengemasan adalah tahapan akhir pembuatan kripik usus imitasi. Kemasan 

kripik  usus   imitasi  dibuat  unik  dalam  berbagai  rasa,  dan  warna  kemasan. 

Pencantuman kelebihan  kripik  usus imitasi didalam kemasan dilakukan untuk 

menarik  minat  para  konsumen.  Kelebihan  kripik  usus  imitasi  berbahan  baku 

pepaya muda adalah kandungan gizi yang cukup antara lain kalsium, fosfor, serat, 

non kolesterol, protein, lemak, dan karbohidrat berasal dari  pepaya dan bahan 

baku. Adapun Vitamin A diduga rusak pada saat pengolahan. Kemasan  kripik 

usus dibuat bervariasi disesuaikan daya beli dan tujuan konsumen. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengolahan Getah Menjadi Pengempuk Daging 

Penyadapan getah saat pepaya di pohon pepaya milik penduduk dimulai 

tanggal 13 Maret 2006. Sedangkan penyadapan getah pepaya di perkebunan milik 

Bapak  Suryanto  di  Desa   Sukoreno  dilakukan  mulai  tanggal  2  April  2006. 

Pengolahan  getah  menjadi  papin  murni  maupun  yang  kasar  melalui  beberapa 

tahap seperti Gambar 3, yaitu (1) tahap persiapan, (2) tahap recovery limbah, (3) 

tahap pengeringan dan pemurnian, (4) tahap penghalusan (penepungan), dan (5) 

tahap pengemasan. 
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Gambar 3. Diagram Pengolahan Getah Pepaya untuk Menjadi Pengempuk 

Daging dan  Pengolahan Pepaya Muda untuk Menjadi Kripik 

Usus Imitasi Aneka Rasa 

 
Getah  pepaya   hasil   penyadapan   segera   ditimbang   kemudian   diberi 

NaHSO3   0,7 % (b/b). Getah dapat dikeringkan dengan sinar matahari selama 2-3 

hari atau menggunakan microwave. Pengeringan  dengan bantuan sinar matahari 

beresiko jika cuaca tidak cerah. Solusi pengawetan getah basah yang tidak segera 

diolah adalah dengan menyimpan dalam lemari es pada suhu sejuk. penyimpanan 

ini akan menjaga kondisi getah lebih baik daripada dibiarkan pada udara terbuka. 

Pengolahan  papain  untuk  dijadikan  papain  kasar  dan  papain  murni 

dilakukan  di  laboratorium Biologi FMIPA UM. Setelah dikeringkan di dalam 

microwave papain kasar dan papain murni dihaluskan dengan mortar atau blender 

selanjutnya diayak menghasilkan  butiran  papain yang lebih halus dan seragam. 

Sebelum  dikemas  dan  dipasarkan  diadakan  ujicoba  aktifitas  papain  terhadap 

daging untuk menentukan perbandingan yang sesuai antara  jumlah daging dan 

papain yang ditambahkan. 

Recovery getah papaya dilakukan pada proses pengolahan pepaya menjadi 

kripik usus  imitasi, yaitu pada proses pengupasan, pemotongan, dan pencucian. 
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Recovery getah dilakukan sebelum pepaya dikupas untuk dijadikan bahan krecek 
kripik. Pepaya terlebih dahulu untuk diambil getahnya dan ditampung dalam satu 

wadah.  Pepaya  digores  dengan  posisi  tegak.  Getah  hasil  recovery  dicampur 

dengan  getah  hasil   penyadapan   di  pohon.  Adapun  recovery pada  proses 

pencucian adalah dengan cara mencuci  pepaya yang telah dipotong dengan alat 

pemotong.  Lalu  pepaya  yang  telah dipotong  dicuci  dalam  air  dingin  untuk 

melarutkan enzim papain. Air pencucian yang mengandung papain selanjutnya di 

tampung untuk dimurnikan lebih lanjut. Prosedur recovery dari limbah pembuatan 

kripik pepaya yaitu limbah cucian pepaya dipanaskan pada suhu dibawah suhu 

50
o
C yang diukur dengan menggunakan termometer. 

Tahapan recovery  limbah  selanjutnya  adalah  pengendapan  limbah  untuk 

diambil papain dilakukan dengan menggunakan sentrifuge. Hasil yang diperoleh 

dari proses recovery ini sangat sedikit. Oleh karena itu, recovery getah dari limbah 

pengolahan pepaya menjadi kripik  tidak dilaksanakan lagi. Saat tahap recovery 

kesulitan yang dialami adalah volume air untuk mengambil getah cukup besar dan 

menyulitkan recovery. Jalan keluar yang dilakukan adalah  dengan mengurangi 

volume  air  pencucian  pepaya  sehingga  recovery  getah  dapat  lebih   mudah 

dilakukan. Namun, meskipun telah dikurangi volume airnya recovery getah tidak 

efektif  dilakukan karena hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan lamanya 

proses dan biaya yang dikeluarkan untuk recovery. Selain itu besar kemungkinan 

aktifitas enzim papain dalam mengempukkan daging menurun akibat pemanasan 

yang dilakukan saat proses penguapan air limbah. Sehingga untuk jangka panjang 

proses recoveri dari limbah cair hasil pencucian tidak  menguntungkan karena 

dibutuhkan biaya ekstra untuk hahan bakar pada proses pemekatan limbah. 

Pengempukan daging dengan menggunakan papain dilakukan pada saat 

hewan sebelum atau sesudah disembelih. Pengempukan daging sebelum hewan 

disembelih  dilakukan   dengan cara pengolahan papain kasar dengan menambah 

gliserin  dan  aquades   dengan  perbandingan  tertentu  selanjutnya  disuntikkan 

beberapa saat sebelum hewan disembelih. 

Adapun pengempukan  setelah  hewan  disembelih  dilakukan  dengan  cara 

menaburkan bubuk enzim pada daging mentah. Untuk mendapatkan penyebaran 

enzim   yang   lebih   merata   dilakukan   beberapa   usaha   diantarannya   dengan 

menusuk-nusuk daging dengan garpu  sebelum diberi papain. Suhartimi (2000) 

menemukan bahwa enzim papain akan bekerja maksimal pada suhu 45 
o
C. Kadar 

protein terlarut pada suhu 45
o
C  mencapai 14,48%. Oleh karena itu, daging yang 

diberi taburan bubuk papain tidak boleh direbus dalam air dengan suhu melebihi 

50 
o
C. Apabila suhu perebusan melebihi 50 

o
C maka papain akan rusak atau tidak 

berfungsi. Agar papain tidak teroksidasi maka papain harus disimpan pada tempat 

khusus yang kedap udara.  Papain yang dipasarkan dikemas didalam alumunium 

foil dan dikemas dalam plastik. 

Untuk  mengetahui  tentang  kualitas  dan  bagaimana  daya  pengempukan 

papain terhadap daging masih perlu dilakukan uji coba yang lebih mendalam di 

laboratorium.  Hal  ini  disebabkan  karena  daya  pengempukan  papain  terhadap 

daging dipengaruhi oleh berbagai  macam faktor, salah satunya adalah jenis dan 

mutu daging yang akan diolah. Faktor keempukan daging itu sendiri dipengaruhi 

oleh komposisi dari daging, yaitu berupa tenunan pengikat,  serabut  daging, dan 

sel-sel lemak yang ada diantara serabut daging serta rigor morti daging  yang 

terjadi setelah ternak dipotong. 
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Lahan yang masih cukup luas dan kondisi unsur hara yang baik bagi 

pertumbuhan  tanaman  pepaya  memungkinkan  pendirian  industri  kecil  didesa 

Sukoreno yang mengolah getah pepaya menjadi papain. Pengolahan papain lebih 

luas  lagi  perlu  dikembangkan  dan  disosialisasikan di  Indonesia.  Komoditas 
pertanian  pada  umumnya  memproduksi  hasil  utama  dan  hasil  ikutan  seperti 

pepaya  memiliki  potensi  yang  cukup  besar  untuk  pemasukan  kas  negara  dan 

perluasan lapangan kerja. Dengan luas darata 1.919.317 ha, Indonesia mempunyai 
peluang untuk membangun perkebunan pepaya untuk produksi papain. 

Produksi papain  tidak  hanya  diperuntukkan  untuk  pengempukan  daging 

saja, namun  bisa untuk manfaat yang lebih luas. Pengolahan getah papain bisa 

ditingkatkan dalam skala produksi. Hasil getah yang telah diolah menjadi papain 

murni maupun kasar bisa dijual ke pabrik-pabrik, resto-resto yang sekarang marak 

di masyarakat perkotaan bahkan diekspor. Papain yang didapat dari penyadapan 

buah pepaya menjadi secara ekonomis lebih murah dari buah  nenas dan pohon 

fiscus yang jarang terdapat di Indonesia. Selain itu dengan adanya  pengolahan 

getah pepaya menjadi papain, tanaman pepaya mempunyai nilai jual yang lebih 

tinggi.  Beberapa  manfaat  papain  adalah  sebagai  berikut,  sebagai  pengempuk 

daging,  pembuat konsentrat protein, penghidrolisis protein, pelembut kulit, anti 

dingin,  bahan  obat  dan  kosmetik,  bahan  pencuci  sutra  pencuci  lensa,  pelarut 

gelatin,  perenyah  kue,  penjernih   minuman,  dan  penggumpalan  susu  untuk 

pembuatan keju. 

 
Pengolahan Pepaya Menjadi Kripik Usus Aneka Rasa 

Pembelian  pepaya  muda  dari  penduduk  untuk  dijadikan  kripik  dengan 

harga per kilo Rp 500,00. Pepaya muda yang telah dibeli dari penduduk 100 kg. 

Recovery getah dari pepaya yang akan dijadikan kripik juga tidak efektif. Pepaya 

saat proses ini sudah dipetik jadi getah yang dikeluarkan sangat sedikit. Selain itu 

saat proses recovery getah bercampur baur dengan kotoran  yang melekat pada 

kulit pepaya yang kotor akibat pemetikan. 

Pengolahan  pepaya  menjadi  kripik  melalui  beberapa  tahapan  seperti 

Gambar 3 di atas, yaitu (1) tahap persiapan, (2) tahap pengolahan, dan (3) tahap 

pengemasan. Sebelum dijadikan kripik pepaya muda terlebih dahulu harus diolah 

menjadi krecek. Pembuatan krecek  pepaya dilakukan sampai awal Mei 2006. 

Pembuatan krecek pepaya dilakukan dengan cara  (1) mengupas pepaya muda 

yang telah diambil getahnya, (2) membagi sebuah pepaya menjadi empat bagian 

dari ujung ke pangkal, (3) memotong tipis menggunakan alat pemotong khusus 

(pasrahan) dengan posisi membujur sehingga akan dihasilkan hasil potongan yang 

panjangnya sekitar 10-12cm dan lebar 1,5-2cm, (4) pencucian, (5) perebusan, dan 

(6)  pengeringan.  Hasil  potongan  seperti  di  atas  akan  membuat  bentuk  kripik 

pepaya  menjadi  seperti  usus  setelah   menjadi  krecek.  Krecek  pepaya  basah 

dikeringkan dengan sinar matahari kurang lebih selama 3-4 hari jika cuaca cerah. 

Jika  cuaca  kurang  mendukung  pengeringan  kurang  lebih  7  hari  dengan  hasil 

krecek berwarna kecoklatan dengan aroma agak menyengat. Pada pengeringan 

cenderung terjadi pembusukan dan ditumbuhi jamur. Oleh karena itu, sebelum 

proses   pengeringan   direndam   dalam   air   garam   selama   5   menit   sebagai 

penghambat   pertumbuhan  jamur.  Perendaman  kedalam  air  garam  ini  akan 

menghasilkan  krecek  yang   tetap  putih  atau  tidak  mudah  ditumbuhi  jamur 

meskipun tidak segera kering. Krecek yang  dihasilkan memiliki rasa lebih asin 
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  Empuk 

 

 
 
 

sehingga sebelum diproses menjadi kripik usus imitasi proses perendaman dan 

pencucian harus dilakukan. 

Uji coba pembuatan krecek pada tanggal 4 Maret 2006 di rumah Rintik 

Sunariati desa Sukoreno. Uji coba itu dilakukan pada pepaya dengan berat kotor 5 

kg  setelah dikupas menjadi 4,5 kg seperti pada Gambar 4. Setelah pepaya diolah 

dan dikeringkan menjadi 2,5 ons. Untuk  memperoleh hasil kripik yang layak 

dijual dan renyah diperlukan berulangkali percobaan dengan menggunakan bahan 

dan  merubah  ukuran  dari  bahan-bahan  yang  digunakan.  Uji  coba  pembuatan 

kripik dilakukan beberapa kali, uji coba 1 dengan percobaan dengan tepung terigu. 

Kripik pepaya yang dihasilkan seperti usus tetapi kurang renyah. Uji coba II 

dilakukan dengan menggunakan tepung terigu, tepung beras, dan tepung bumbu. 

Hasil  kripik  cukup  renyah  dengan  mengunakan  perpaduan  tepung  terigu  dan 

tepung beras dengan  perbandingan 2:1. Kripik usus yang dihasilkan berbentuk 

seperti usus dan renyah, tetapi tidak bisa tahan lama. 
 

 

PENGUJIAN PRODUK 
 
 
 

 

Ujin Coba 1 

(Tepung 

Terigu) 

Uji Coba 2 

(Tepung 

Terigu+ 

Beras) 

Uji Coba 3 

(Tepung 

Terigu+ 

Beras+Kanji) 

Papain 
 

 
 
 

Tepung 
 

Kripik Ususu Imitasi Aneka Rasa 

(BBQ, ayam bawang, jagung bakar) 
 

 

Penyebaran Angket 

NaCl 
 
 

Daging 

 

Sepakat memberi nama kripik usus imitasi 
Menyukai produk 

Layak dipasarkan 

Aman 

Rasa yang paling disukai 
 

 
 

Gambar 4 Uji Coba Produk Pengempuk Daging dan Kripik Usus Imitasi 
Aneka Rasa 

 
Setelah melalui berulang kali pembuatan kripik untuk menghasilkan kripik 

pepaya atau  kripik usus imitasi yang lebih renyah dilakukan penambahan pada 

komposisi bahan dan  penentuan waktu perendaman. Pada uji coba ke 3 bahan- 

bahan yang digunakan adalah  campuran tepung terigu dan tepung beras dengan 

perbandingan   1:1   dan   ditambah   tepung   kanji.   Penambahan   tepung   kanji 

menjadikan kripik bisa lebih renyah dalam waktu lebih lama. Bahan-bahan yang 

digunakan dalam pembuatan kripik usus imitasi adalah krecek (pepaya muda yang 

telah dikeringkan), tepung terigu, tepung beras, tepung kanji, telur, bumbu aneka 
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a. Pepaya mentah 140 kg @Rp500,00 Rp 70.000,00 

b. Tepung beras 14 kg @ Rp6000,00 Rp 84.000,00 

c. Tepung terigu 14 kg @Rp3500,00 Rp 49.000,00 

d. Tepung kanji 7 kg @ Rp3200,00 Rp 22.400,00 

e. Telur 3 kg @ Rp 7000,00 Rp 21.000,00 

f. Minyak goreng 14 liter @Rp4500,00 Rp 63.000,00 

g. Minyak gas 21 liter @ Rp 2600,00 Rp 54.600,00 

 

 
 
 

rasa, garam, dan minyak kelapa. Krecek seberat 200gram jika diolah 

menghasilkan kripik seberat sekitar 1 kg. Penambahan berat itu disebabkan oleh 

telur, tepung  beras, tepung terigu, tepung kanji, dan minyak yang bercampur 

dengan krecek. 
Sebelum dijadikan kripik, krecek direndam dalam air dingin sampai cukup 

mengembang. Apabila perendaman kurang lama akan menghasilkan kripik yang 

agak liat atau tidak renyah. Demikian pula apabila perendaman terlalu lama, akan 

dihasilkan kripik usus imitasi  yang tidak renyah dan keras. Hal ini disebabkan 

karena  krecek  terlalu  banyak  menyerap  air  saat  perendaman.  Akibatnya  saat 

dicampur dengan tepung, banyak tepung yang menempel  pada  krecek. Apabila 

krecek digoreng akan menghasilkan kripik yang tebal dan keras. 

Untuk memperluas pemasaran dan memperpanjang daya simpan kripik 

maka  dilakukan  desain  kemasan.  Kemasan  produk  dari  kripik  masih  kurang 

menarik. Hal ini  karena biaya produksi kemasan seperti produk pabrik sangat 

mahal  untuk  skala  industri  kecil.  Jalan  keluar  yang  ditempuh  adalah  dengan 

penyablonan plastik yang berukuran tebal sehingga daya simpan lebih lama. 

Persiapan desain dan penyablonan kemasan untuk kripik pepaya dilakukan 

pada tanggal 29 April 2006. Pengemasan kripik usus imitasi diberi label kemasan 

’Papaya Crackers’. Kemasan kripik usus imitasi tahap awal terdiri dari tiga warna 

disesuaikan  dengan  rasa.  Rasa  jagung  bakar  kemasan  berwarna  kuning,  rasa 

barbeque kemasan berwarna orange, rasa ayam bawang warna kemasan merah. 

Pengemasan produk untuk dipasarkan pada  tanggal 10 Mei 2006. Pemasaran 

produk kripik pepaya dilakukan tanggal 10 Mei di tempat kos-kosan dan di toko- 

toko  di   Malang.  Pemasaran  dilakukan  di  desa  Sukoreno  dan  di  Malang. 

Pemasaran yang dilakukan di desa Sukoreno dimulai tanggal 21 Mei 2006. 

Sesuai hasil pengamatan penjualan kripik dan daya beli konsumen di Malang dan 

Blitar. Produk kripik pepaya di Malang dijual dengan harga eceran di toko Rp 

950,- tiap bungkus dengan bobot 400gram/bungkus. Kripik ini dijual lagi oleh 

penjual dengan harga Rp1000,-/bungkus. Kripik pepaya yang dipasarkan di toko- 

toko  di  Sukoreno  diecerkan   dengan  harga  Rp  450,-/bungkus  beratnya  200 

gram/bungkus. Kripik dijual oleh pemilik toko dengan harga Rp 500,-/bungkus. 

Untuk rencana pemasaran jangka panjang akan dibuat kemasan yang lebih 

menarik  dengan berbagai rasa antara lain rasa sate, rasa keju, rasa balado, rasa 

ayam bawang, rasa  barbeque, dan lain-lain. Selain itu produksi papain sebagai 

hasil  samping  produk  kripik  usus  imitasi  akan  dipasarkan  secara  luas  untuk 

memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri. Berikut ini akan dipaparkan analisis 

industri kecil kripik pepaya dan industri papain skala kecil. 

 
Analisis Industri Kecil Kripik Pepaya 

Perhitungan produksi untuk 25 hari kerja tiap bulan 
Biaya pembuatan kripik pepaya (satu hari) 

mailto:@Rp500
mailto:@Rp3500
mailto:@Rp4500
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h. Bumbu dan garam  Rp   30.000,00 

i. 3 orang pekerja @Rp 25.000,00 Rp   75.000,00 

j. Biaya penyusutan alat Rp   10.000,00 

k. Biaya pemasaran  Rp   10.000,00 
l. Plastik dan logo Rp 100.000,00 + 

Rp 589.000,00 

Penjualan Kripik 1kg = Rp 30.000,00 

35 Kg x Rp 30.000,00 = Rp 1.050.000,00 

Keuntungan perhari =Rp. 1.050.000,00 – Rp 589.000,00 =Rp 461.000,00 

Keuntungan per bulan= 25 x Rp. 461.000,00 =Rp  11. 525.000,00 

 
Analisa Industri Papain Skala Kecil 

Industri skala kecil 
Pohon pepaya 320 buah menghasilkan 19. 200 buah per tahun dengan 

getah 320 g/ hari = 64 g getah kering (60 US$ / kg) 

Laba bersih Rp 4. 884.600,- / tahun (kurs 1US$= Rp 7000,-) 

lama pengembalian modal 8 bln 

Industri skala besar 

9. 200 pohon menghasilkan90 kg getah/hari 

laba bersih Rp. 1. 389.016.300/tahun 

Lama pengembalian modal 13 bulan 

¾Luas panen pepaya dengan lahan seluas 34.890 ha 

keuntungan pengolahan pepaya menjadi papain Rp. 681 136 535 200/th 

keuntungan pemasaran buah segar Rp 180 003 600 000/th - 

selisih  Rp 501 136 175 200/th 

 
Perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut terhadap hasil  Program Kreatifitas 

Mahasiswa  ini  dan berbagai informasi lebih lanjut tentang peluang pemasaran 

untuk produksi papain di dalam negeri dan di luar negeri. 

 
KESIMPULAN 

Pohon pepaya yang selama ini tidak mampu memberi nilai lebih bagi 

masyarakat  ternyata  sangat  menjanjikan  keuntungan  besar  jika  diolah  secara 

optimal.  Pemanfaatan   tidak   terpacu  hanya  pada  getahnya  saja,  tetapi  bisa 

dilakukan  pengolahan  menjadi  beberapa  produk  sekaligus.  Indonesia  dengan 

lahan yang masih cukup luas dan kondisi unsur hara yang baik bagi pertumbuhan 

tanaman pepaya memungkinkan pendirian industri kecil didesa Sukoreno maupun 

desa-desa lain di Indonesia. Perawatan pohon pepaya relatif lebih mudah  dan 

masa  produktif  cukup  lama  dengan  hasil  buah  yang  tidak  mengenal  musim. 

Pemanfaatan tanaman pepaya menjadi bahan pengempuk daging instan dan kripik 

usus imitasi atau menjadi produk-produk lain akan meningkatkan nilai ekonomis 

pepaya  muda  dan  membuka  lapangan  kerja  baru  bagi  masyarakat.  Selain  itu 

pengolahan getah pepaya menjadi  papain kasar maupun papain murni memiliki 

pasar  luas  di  seluruh  dunia  untuk  keperluan  industri  tidak  terbatas  sebagai 

pengempuk daging instan saja. 

mailto:@Rp
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