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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan potensi alam yang melimpah

karena merupakan wilayah yang agraris dan tropis. Buah merupakan salah satu

jenis pangan yang memiliki kandungan gizi, vitamin, dan mineral yang baik untuk

dikonsumsi oleh manusia. Tanaman buah asli Indonesia banyak yang belum

dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat, salah satunya adalah buah matoa

(Pometia pinnata) (Hikmawati, 2013).

Matoa (Pometia pinnata) selama ini dikenal sebagai tanaman buah asal

Papua. Namun, buah matoa juga tumbuh di kota lain selain Papua, yaitu di

Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa (Yuli, 2009). Buah matoa merupakan

buah yang manis dan memiliki cita rasa yang khas yaitu campuran dari rasa buah

rambutan, lengkeng, dan durian. Buah matoa memiliki kulit buah yang relatif

tebal, keras, dan berwarna hijau ketika belum matang dan coklat-kehitaman saat

matang. Terdapat dua jenis matoa yang dikenal di Papua yaitu matoa kelapa dan

matoa papeda. Kedua jenis matoa ini dapat dibedakan dari tekstur buahnya. Matoa

kelapa memiliki daging buah yang lebih kenyal dan diameter buah yang lebih

besar daripada matoa papeda. Buah matoa umumnya dikonsumsi langsung tanpa

proses pengolahan terlebih dahulu (BPTP, 2010).

Buah matoa memiliki kandungan pro-Vitamin C 5mg dan vitamin E yang

bermanfaat sebagai antioksidan (Food Plant Solutions, 2013 dan Hikmawati,
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2013). Kandungan rasa dan aroma yang unik menyebabkan buah ini memiliki

daya tarik tersendiri bagi masyarakat lokal (BPTP, 2010).

Buah matoa segar memiliki umur simpan yang singkat yaitu antara 3-5

hari karena bahan yang masih segar memiliki kecenderungan untuk mudah rusak

(Lewaherilla, 2001). Buah matoa juga merupakan buah yang tumbuh musiman

(Thomson dan Thaman, 2006), sehingga perlu dilakukan pengolahan agar buah

matoa dapat dikonsumsi selain pada musimnya. Pada penelitian ini, buah matoa

akan dimanfaatkan pada pembuatan manisan kering yang dapat meningkatkan

potensi pemanfaatan buah matoa dan memperpanjang umur simpan.

Manisan buah adalah buah yang diawetkan dengan gula untuk

memperpanjang umur simpan dari buah (Hartinah et al., 2000). Manisan kering

umumnya memiliki tekstur yang plastis, dapat langsung dikonsumsi, dan memiliki

kadar air yang lebih rendah daripada bahan segarnya (Suprapti, 2003). Pada

umumnya manisan diperoleh dari buah yang asam kemudian diberi penambahan

gula, tetapi karena buah matoa sudah memiliki cita rasa yang manis, maka

dilakukan penambahan asam agar diperoleh cita rasa manisan dan nilai pH yang

sesuai. Terdapat beberapa variasi manisan yang terdapat di pasaran seperti

manisan basah, manisan kering bertabur gula, manisan kering asin, manisan

kering asam, dan manisan asin manis (Fitriani, 2008).

Pada pembuatan manisan kering juga perlu diberi penambahan asam.

Tujuan penggunaan asam pada pembuatan manisan kering ini adalah untuk

memberikan sedikit rasa asam dan mencegah terjadinya kristalisasi. Pada

umumnya jenis asam yang digunakan adalah asam sitrat (Anonima, 2013). Untuk
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memperoleh cita rasa manisan kering yang sesuai dibutuhkan penelitian mengenai

penambahan gula dan asam sitrat yang sesuai.

Salah satu tahap yang terdapat pada pembuatan manisan kering adalah

proses pengeringan. Proses pengeringan dapat mempengaruhi kandungan vitamin

C yang terdapat pada buah. Perlakuan panas yang terdapat pada pengeringan buah

dapat menyebabkan penurunan kandungan vitamin C tersebut (Apandi, 1984).

Vitamin C memiliki kecenderungan mudah teroksidasi karena panas, cahaya, dan

udara bebas, serta rusak oleh pengeringan, pemasakan, dan penyimpanan yang

lama. Penurunan kandungan vitamin C bergantung pada proses pengeringan yang

diterapkan (Fitriani, 2008). Penelitian mengenai suhu dan lama waktu

pengeringan manisan dilakukan untuk memaksimalkan kandungan gizi yang

terdapat pada produk yang dihasilkan.

1.2 Perumusan Masalah

Buah matoa mudah rusak karena memiliki kadar air yang tinggi sehingga

rentan terhadap mikroorganisme dan untuk itu perlu dilakukan pengolahan

menjadi produk pangan matoa. Pemanfaatan buah matoa masih sangat terbatas

dan belum banyak dikenal oleh masyarakat luas. Pengolahan buah matoa menjadi

manisan kering merupakan salah satu alternatif guna untuk meningkatkan

pemanfaatan produk dan memperpanjang umur simpan. Buah matoa merupakan

buah yang memiliki cita rasa manis, sehingga pada pengolahannya menjadi

produk manisan dibutuhkan penambahan asam agar diperoleh cita rasa yang

sesuai. Perlakuan panas dalam pembuatan manisan kering dapat menyebabkan

penurunan kandungan vitamin C pada buah matoa, sehingga perlu diperhatikan.
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Pada penelitian ini akan dilihat bagaimana pengaruh pengeringan terhadap

karakteristik dan penerimaan produk manisan kering buah matoa.

1.3 Tujuan

Penelitian “Pengaruh Suhu dan Waktu Pengeringan Terhadap

Karakteristik Manisan Kering Buah Matoa (Pometia pinnata)” ini dibagi menjadi

dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mempelajari proses

pembuatan produk manisan kering dari buah matoa sebagai salah satu produk

olahan alternatif untuk memberikan informasi mengenai potensi buah dan

karakteristik dari produk yang dihasilkan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1) Menentukan suhu dan waktu pengeringan terbaik pada pembuatan

manisan kering buah matoa.

2) Menentukan formulasi penambahan gula dan asam sitrat terbaik pada

pembuatan manisan kering buah matoa.

3) Menentukan karakterisasi produk dengan formulasi terbaik dan

penerimaannya di kalangan masyarakat.
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