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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Terdapat 13 Negara yang terletak di Garis Khatulistiwa, salah satu 

diantaranya adalah Republik Indonesia (Ilmupengetahuanumum, 2018). 

Keistimewaan daerah yang dilalui Kathulistiwa antara lain matahari terus bersinar 

sepanjang tahun, sehingga berbagai hewan dan tumbuhan dapat hidup di daerah 

tersebut (Mikirbae, 2018). Selain itu, keberadaan Indonesia yang terletak diantara 

dua sirkum pegunungan, menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. 

Akibat dari aktivitas gunung yang mengeluarkan tanah-tanah vulkanik, maka 

membuat tanah Indonesia memiliki kadar kesuburan cukup tinggi (Geologinesia, 

2017). Oleh karena itu Indonesia berusaha meningkatkan produktivitas sektor 

pertaniannya, terutama tanaman pangan. Peningkatan jumlah penduduk menuntut 

sektor pertanian untuk lebih produktif dalam mencakupi kebutuhan pangan 

(Pioneer, 2018).   

Hal ini dibuktikan dengan total produksi tanaman buah pada tahun 2014 

adalah sebesar 19.805.977 ton, meningkat 8,30% dibandingkan tahun 2013. Data 

tersebut  diambil berdasarkan laporan Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) dari 

26 jenis komoditas tanaman buah. Sedangkan untuk produksi buah pepaya saja 

yaitu sebanyak 840.112 ton dengan presentase 4,24%. Menurut data dari Badan 
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Pusat Statistik (BPS) produksi pepaya pada tahun 2015 mengalami peningkatan 

sebanyak 1,36% yaitu sebanyak 851.532 ton. 

Peningkatan produksi pertanian tiap tahunnya, pasti berdampak terhadap 

sampah makanan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh The Economist 

Intelligence Unit pada tahun 2016, Indonesia ternyata negara yang memproduksi 

sampah makanan terbesar kedua di dunia. Kepala perwakilan FAO untuk Indonesia 

dan Timor Leste, Mark Smulders, menyatakan bahwa sebanyak 13 juta ton 

makanan di Indonesia dibuang setiap tahunnya (Hipwee, 2017). Limbah dapat 

dihasilkan dari aktifitas rumah tangga ataupun industri yang apabila tidak 

ditanggulangi dapat mudah membusuk seperti sisa makanan. Kehadiran limbah 

rumah tangga dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi 

kesehatan manusia, padahal apabila di proses dan di kreasikan dengan benar dapat 

bernilai ekonomis (Wachyuni dan Setiawan, 2017). 

Salah satu limbah rumah tangga yang dapat diproses dan dikreasikan yaitu 

biji pepaya. Biji hitam dalam pepaya ini dapat dimakan yang memiliki rasa tajam 

dan sedikit pedas,  biasanya dimanfaatkan sebagai pengganti merica hitam (Yogiraj 

dkk, 2014). Biji pepaya mengandung alkaloid, steroid, tanin, dan juga minyak atsiri 

(Ramadhana dan Syukri, 2016). Hasil uji fitokimia terhadap ekstrak kental 

methanol biji pepaya diketahui mengandung senyawa metabolit sekunder golongan 

triterpenoid, flavonoid, alkaloid, dan saponin (Pangesti dkk, 2013). Biji pepaya juga 

mengandung glucosinolates, benzyl  isothiocynate, dan minyak pepaya. Biji pepaya  

berguna untuk detoksifikasi pada hati, bakteriostatik, bakterisidal and fungisidal. 

(Aravind dkk, 2013). Menurut Aloemedika (2018), bakterisidal adalah obat yang 
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membunuh bakteri sedangkan bakteriostatik adalah obat yang mencegah 

pertumbuhan bakteri.  

Biji pepaya dapat diolah sebagai salah satu produk minuman yaitu minuman 

beralkohol. Beberapa tahun terakhir, para peneliti gizi menunjukan minuman 

beralkohol seperti wine, beer, dan spirit jika diminum secara berkala dapat 

bermanfaat bagi kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa ada dampak positif 

dalam mengonsumsi alkohol dengan menurunkan resiko serangan jantung dan 

stroke. Peminum alkohol secara berkala memiliki waktu hidup lebih lama 

dibandingkan bukan peminum atau peminum berat, namun peminum berat 

memiliki resiko kematian yang lebih tinggi (Small dan Couterier, 2011:29).  

 
Gambar 1.1 Kurva Alkohol terhadap Resiko Kematian 

Sumber: Small dan Couterier (2011) 

Penelitian kreasi produk ini dilakukan untuk memanfaatkan biji pepaya 

menjadi produk minuman beralkohol. Biji pepaya yang digunakan berasal dari dua 

jenis pepaya yaitu California dan Bangkok. Biji pepaya digunakan dengan tujuan 

untuk memanfaatkan limbah biji pepaya menjadi suatu kreasi produk olahan 

minuman, serta biji pepaya memiliki sifat antibakteri.  Oleh sebab itu peneliti 

mengolah biji pepaya menjadi minuman beralkohol. Pada penelitian kreasi produk 

ini dilakukan proses dengan cara fermentasi menggunakan gula dan ragi. 
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Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih spesifik 

mengenai: Pemanfaatan Biji Pepaya Sebagai Bahan Dasar Pembuatan 

Minuman Beralkohol. 

 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 
1 Judul              : Karakteristik Minuman Beralkohol dengan Variasi Kadar Ekstrak 

Buah Bit (Beta vulgaris L.) dan Lama Fermentasi 

Ditulis Oleh    : Ovihpsany, R.A., Mustofa, A., dan Suhartatik,N. 

Publikasi         : 2018 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan obyek penelitian 

yang sama yaitu alkohol. 

2. Menggunakan perlakuan uji coba 

dengan cara fermentasi. 

3. Melakukan uji kadar alkohol. 

4. Menghasilkan produk minuman 

beralkohol ekstrak buah bit. 

Subyek penelitian yang digunakan 

yaitu buah bit. 

 

2 Judul              : Pembuatan Alkohol dengan Proses Fermentasi Buah Jambu Mete 

oleh Khamir Sacharomices Cerevesiae 

Ditulis Oleh   : Santi, S.S. 

Publikasi       : 2008 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan obyek penelitian 

yang sama yaitu alkohol. 

2. Menggunakan perlakuan uji 

sampel dengan cara fermentasi. 

3. Melakukan uji kadar alkohol. 

4. Menghasilkan minuman 

beralkohol buah jambu mete. 

Subyek penelitian yang digunakan 

yaitu jambu mete. 

 

3 Judul              : Laporan Penelitian Pembuatan Bir Jahe Emprit 

Ditulis Oleh   : Arlene, A., dan Kristijarti, A.P. 

Publikasi        : 2011 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan obyek penelitian 

yang sama yaitu alkohol. 

2. Menggunakan perlakuan uji 

sampel dengan cara fermentasi. 

3. Melakukan uji kadar alkohol. 

4. Menghasilkan bir jahe emprit. 

Subyek penelitian yang digunakan 

yaitu jahe. 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

 



5 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian kreasi produk ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembuatan minuman beralkohol berbahan dasar biji 

pepaya? 

2. Bagaimana warna, aroma, tekstur, dan rasa yang dihasilkan terhadap 

minuman beralkohol berbahan dasar biji pepaya? 

3. Bagaimana kandungan kadar alkohol dan pH pada minuman beralkohol 

berbahan dasar biji pepaya? 

4. Bagaimana cara memasarkan produk minuman beralkohol berbahan 

dasar biji pepaya? 

 

1.3. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai oleh 

penulis dalam penelitian kreasi produk ini adalah:  

1. Untuk mengetahui proses pembuatan minuman beralkohol berbahan 

dasar biji pepaya. 

2. Untuk mengetahui warna, aroma, tekstur, dan rasa terhadap minuman 

beralkohol berbahan dasar biji pepaya. 

3. Untuk mengetahui kandungan kadar alkohol dan pH pada minuman 

beralkohol berbahan dasar biji pepaya. 

4. Untuk mengetahui cara memasarkan produk minuman beralkohol 

berbahan dasar biji pepaya. 
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1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1.  Spesifikasi uji organoleptik yang diharapkan: 

a. Warna 

Minuman beralkohol berbahan dasar biji pepaya diharapkan memiliki 

warna kuning kecoklatan. 

b. Aroma 

Minuman beralkohol berbahan dasar biji pepaya diharapkan memiliki 

aroma khas fermentasi alkohol. 

c. Tekstur  

Muman beralkohol berbahan dasar biji pepaya diharapkan memiliki 

tekstur cair. 

d. Rasa 

Minuman beralkohol berbahan dasar biji pepaya diharapkan memiliki 

rasa yang sedikit pahit. 

2. Minuman beralkohol berbahan dasar biji pepaya diharapkan memiliki 

kandungan alkohol yang layak dikonsumsi. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

1. Pentingnya pengembangan bagi Peneliti 

a. Sebagai bahan penelitian pengembangan untuk tugas akhir peneliti, juga 

untuk mencari formula yang tepat untuk minuman beralkohol berbahan 

dasar biji pepaya. 
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b. Menambah wawasan peneliti tentang manfaat dari biji pepaya dan untuk 

kreasi minuman olahan produk biji pepaya. 

2.   Pentingnya pengembangan bagi Universitas Ciputra 

 Penelitian kreasi produk ini dapat disimpan sebagai data yang dapat 

digunakan sebagai acuan pada penelitian pengembangan berikutnya. 

3.  Pentingnya pengembangan untuk Masyarakat 

 Menambah wawasan masyarakat mengenai manfaat yang dimiliki oleh biji 

pepaya dan potensinya dijadikan sebagai bahan dasar kreasi minuman. 

 

1.6   Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Pengembangan penelitian kreasi produk ini memiliki beberapa asumsi dan 

keterbatasan yang harus dipahami. Asumsi-asumsi tersebut adalah: 

1. Kehadiran limbah rumah tangga dapat berdampak negatif terhadap 

lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, padahal apabila di proses dan 

dikreasikan dengan benar dapat bernilai ekonomis (Wachyuni S.S. dan 

Setiawan R., 2017). Adanya teori tersebut peneliti mengasumsikan bahwa 

penelitian kreasi produk ini diharapkan dapat mengolah biji pepaya menjadi 

olahan minuman. 

2. Minuman beralkohol berbahan dasar biji pepaya diasumsikan memiliki 

kadar alkohol yang layak untuk dikonsumsi. 

Dalam pengembangan spirit biji pepaya terdapat beberapa keterbatasan, yaitu: 

1. Penelitian kreasi produk dilakukan oleh satu orang sehingga dalam 

pelaksanaan uji organoleptik terbatas dalam lingkup domisili peneliti saja. 
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2. Keterbatasan peralatan dan tempat yang dimiliki peneliti, maka minuman 

beralkohol berbahan dasar biji pepaya ini tidak dapat diproduksi dalam 

jumlah banyak.  

3. Usia pepaya yang digunakan tidak spesifik, sehingga mungkin berdampak 

pada hasil penelitian. 

 

1.7 Definisi Istilah 

1. Minuman beralkohol: minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol 

(C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung 

karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa 

destilasi. 

2. Fermentasi: proses pemecahan zat gula dalam bentuk cair menjadi alkohol 

dan CO2 dengan bantuan ragi.  

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Peneliti menggunakan sistematika penulisan yang telah ditentukan oleh 

Universitas Ciputra, peminatan Culinary Business. Sistematika penulisan yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini ditentukan latar belakang timbulnya 

pemikiran mengenai topik yang akan dibahas, rumusan masalah, tujuan 

pengembangan, spesifikasi produk yang diharapkan, pentingnya pengembangan, 

asumsi dan keterbatasan pengembangan, definisi istilah, dan sistematika penulisan.  



9 

 

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini memberi informasi mengenai biji 

pepaya, minuman beralkohol, bahan yang digunakan dalam pembuatan minuman 

beralkohol dan teori dasar dalam pembuatan minuman beralkohol berbahan dasar 

biji pepaya serta penelitian yang berhubungan dengan penelitian kreasi produk.  

Bab III Metode Pengembangan, dalam bab ini berisi mengenai model 

pengembangan yang akan digunakan, prosedur pengembangan, bahan dan 

peralatan selama penelitian berlangsung, waktu dan tempat penelitian, proses 

pembuatan produk, uji coba produk, serta memaparkan metode-metode yang akan 

digunakan oleh peneliti untuk menghasilkan produk (metode eksperimen, metode 

observasi, uji laboratorium, uji organoleptik, uji ANOVA dan statistik deskriptif). 

Bab IV Hasil Pengembangan, dalam bab ini berisi  mengenai data hasil uji 

coba yang dilakukan terhadap minuman beralkohol berbahan dasar biji pepaya.   

Data yang dihasilkan berupa hasil dari uji organoleptik  ditinjau dari segi warna, 

aroma, tekstur, dan rasa. Selain itu berisi mengenai aspek bisnis yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan produk ditinjau dari analisis biaya yang 

diperlukan, kemasan yang digunakan, penerimaan pasar terhadap produk, dan 

strategi pemasaran. 

Bab V Penutup, dalam bab ini berisi mengenai kajian produk yang telah 

dihasilkan yaitu minuman beralkohol berbahan dasar biji pepaya. Berikutnya akan 

dibahas tentang pemanfaatan, diseminasi, dan pengembangan produk minuman 

beralkohol berbahan dasar biji pepaya. 


