
1.1. Latar Belakang 

Dalam era globalisasi dan sistem perdagangan bebas, setiap negara berlomba 

untuk memenangkan persaingan. Untuk itu hampir semua negara berturnpu kepada 

keunggulan komparatif dan kompetensi yang dimiliki sehingga dapat ditingkatkan 

menjadi keunggulan kompetitif fcompetitrve uhtuntuge). Sebagai negara agraris yang 

besar dan beriklim tropis Indonesia mempunyai keunggulan komparatif yang tinggi 

dalam menghasilkan produk pertanian beserta hasil olahannya. Berbagai hasil 

pertanian rakyat memiliki prospek pasar yang baik melalui berbagai terobosan 

pengolahan untuk menghasilkan produk-produk yang bernilai tambah tinggi serta 

dibutuhkan oleh pasar. Papain dan peptin merupakan salah satu produk hasil 

pengolahan pertanian yang memiliki prospek pasar yang besar karena kegunaannya 

yang sangat banyak. 

Papain merupakan enzim yang berasal dari getah buah pepaya. Terdapat tiga 

jenis enzim yang terdapal dalam getah buah pepaya yaitu, papain, kimo papain dan 

lisozim. Papain disebut juga enzim proteolitik yaitu enzim yang dapat mempercepat 

pemecahan protein. Untuk menghssilkan tepung papain yang bermutu tinggi, mulai 

dari proses awal hams benar-benar diperhatikan jeniskultivar pepaya. Cara 

penanaman, cara penyadapan hingga cara pengolahan getahnya. Jenis atau kultivar 

pepaya yang baik adalah kultivar pepaya paris dan pepaya Cibinong., karena 

mempunyai buah yang banyak sehingga produksi getahnya banyak. Selain itu, getzh 



yang dihasilkan juga hams segera disimpan dalam pendingin karena papain mudah 

rusak. 

Indonesia adalah salah satu produsen utama pepaya di dunia. Berdasarkan data 

statistik tahun 1995 - 1999 (Deptan, 2000) tercatat rata-rata luas panen pepaya 

Indonesia adalah 10.155 Ha, dengan rataan produksi sebesar 452.700 ton, atau 

produktifitas sebesar 44,6 ton pepaya/Ha/tahun (Tabel 1). Di Indonesia saat ini 

jarang yang memanfaatkan tanaman pepaya untuk diambil getahnya, tetapi lebih 

banyak memanen untuk diambil buahnya. Tanaman pepaya pada dasamya memiliki 

nilai ekonomi yang tinggi, karena disamping menghasilkan buah yang bemilai 

ekonomi juga seluruh batang, daun dan buahnya mengandung getah yang merupakan 

bahan baku industri papain. Disamping itu, buah pepaya juga mengandung pektin 

dengan kadar metoksil 10,03%, jauh lebih tinggi dari kandungan pektin pada jeruk 

dan ape1 yang selama ini beredar di pasaran dunia. Badan usaha yang memproduksi 

enzim papain di Indonesia masih sedikit, padahal penggunaannya semakin meluas 

sehingga hams dipesan dari luar negeri. Hal ini patut disayangkan, karena hampir 

seluruh wilayah indonesia cocok untuk tanaman pepaya dan berpotensi sebagai sentra 

industri kecil produk papain dan pektin (Tabel 1). 



Tabel 1. Luas Panen dan Produksi Pepaya Tiap Propinsi di Indonesia Tahun 
1995 - 1999 

Sumber : Departemen Pertanian (2000) 



Tabel 2. Luas Panen dan Produksi Pepaya serta Pangsanya untuk Empat 
Propinsi Terkemuka (Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan 
Nusa Tenggara Timur) (Rataan 1995 - 1999) 

Sumber : Departemen Pertanian (2000) (diolah) 

Tabel 3. Produksi Pepaya Propinsi Jawa Barat Tahun 1997 

Sumber : BPSIDinas Pertanian Kabupaten Bogor (1999) 
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Berdasarkan luas panen, produksi, serta pangsanya, maka terdapat empat 

propinsi (Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur) yang 

mempunyai peluang besar sebagai daerah pengembangan industri papain di Indonesia 

(Tabel 2). Jawa Barat sebagai propinsi ketiga terbesar penghasil pepaya di Indonesia 

yang memiliki infrastruktur dan aksesibilitas pada elemen penunjang agribisnis 

(lembaga litbang, perbankan, pasar, dll) berpotensi sebagai daerah sentra 

pengembangan industri papain dan pektin di Indonesia (Tabel 3). 

Bila dikaji potensi pepaya di Jawa Barat, maka Kabupaten Bogor dan sekitamya 

merupakan daerah penghasil pepaya terbesar di Jawa Barat (Tabel 4). Dengan 

demikian, Kabupaten Bogor dan sekitamya mempakan daerah yang cocok untuk 

pengembangan dan pembangunan industri papain dan pektin di Jawa Barat. 

Pemasaran papain di dunia saat ini semakin meningkat, dengan negara 

pengimpor terbesar antara lain Amerika Serikat, Jepang, Belgia, dan Perancis. 

Sedangkan produsen utama papain adalah India dan Srilangka, serta beberapa negara 

di Amerika latin dan Afnka seperti Zaire, Tanzania, Uganda, Brazil dan Meksiko. 

Potensi bisnis papain yang besar tersebut terutama didasarkan pada kenyataan 

tingkat harganya di pasar dunia yang terus meningkat. Harga papain dunia selama 

periode 1990-1993 tens  mengalami peningkatan. Harga papain dunia pada tahun 

1990 hanya sebesar USD 45kg, meningkat menjadi USD 99kg pada tahun 1992, 

meningkat lagi menjadi USD 99,5kg pada juni 1993 dan puncaknya menjadi USD 

120lkg pada Desember 1993 (JOC, 1994). 



Tabel 4. Produksi Pepaya di Kabupaten Bogor Tahun 1999. 

Sumber : BPSlDinas Pertanian Kabupaten Bogor (2000) 



Peningkatan harga tersebut diduga disebabkan karena peningkatan permintaan 

yang sangat tinggi, yang tidak disertai dengan peningkatan pasokan yang memadai. 

Industri papain dunia diduga belum marnpu mencukupi permintaan dunia yang terus 

meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan industri. Hal ini disebabkan 

terbatasnya negara yang memproduksi pepaya dan produksi yang dihasilkan sebagian 

besar diambil buahnya (Tabel 5). 

Tabel 5. Luas Areal, Produk dan Hasil Pepaya di Dunia Tahun 1999 

Sumber : Arab-Brazil Tropical Fruits (2001) 

1 9. 1 Meksiko 

Terdapat tiga jenis papain yang sangat populer di pasar dunia, yaitu papain kasar 

(crude papain), papain bersih (refined papain), dan papain murni (pure papain). 

Kegunaan ketiga jenis papain tersebut adalah sebagai berikut. 

1.  Papain digunakan sebagai bahan pelunak daging yang digunakan oleh 

berbagai industri pengolahan daging, restoran dan hotel 

17.500 498.000 28,5 



2. Penjernih dan penstabil minuman, terutama pada industri bir 

3. Bumbu adonan protein dan penghidrolisis protein pada industri pembuatan 

pepton dan asam amino 

4. Sebagai bahan pelembut kulit pada industri penyamakan kulit 

5. Industri farmasi sebagai bahan aktif dalam preparat untuk obat gangguan 

pencemaan protein, dispepsia, gastritis, obat cacing, obat kutil dan penyakit 

kulit lainnya, serta untuk pembedahan sebagai pengendali oedema dan 

inflamasi 

6. Bahan kosmetika dan toilehis untuk pembuatan losion, penghalus dan 

pengencang kulit, pemutih, anti penman dini (anti agmg), perontok bulu 

ketiak, pengencang payudara, sampo, kondisioner, sabun, dan pasta gigi 

7. Sebagai makanan kesehatan (food suplement) 

8. Penghilang noda pada industri tekstil dan kertas 

9. Bahan pencuci sutra dan lensa, pelarut gelatin, bahan perenyah kue, dan bahan 

permen karet 

Kegunaan lain tepung papain dipaparkan di bawah ini. 

1. Dalam konsentrasi tinggi papain heke j z  sebagai bakteriosida 

2. ~ n t u k  luka bakar, papain dicarnpur dengan asam oleat, stearat dan minyak 

mineral 

3. Larutan getahnya digunakan sebagai obat menggugurkan kandungan (di India 

dan Malaysia) 

4. Untuk penyakit kekurangan cairan lambung (di Philipina) 



5. Untuk penyembuhan radang usus atau pencemaan yang kurang baik 

(dispepsis) dipakai dosis 1-5 g 

6 .  Untuk luka dan pecah-pecah pada lidah digunakan dalam bentuk larutan 

dalam air ditambah borakks 

7. Dan lain-lain 

Keuntungan pemakaian enzim papain dalam industri antara lain mudah didapat, 

tersedia dalam jumlah banyak dengan harga murah, tidak beracun dan tidak 

menghasilkan efek samping 

Di lain pihak, prospek bisnis industri pektin juga sangat cerah dengan harga 

eceran tepung pektin di Jakarta tahun 1999 adalah Rp 200.000kg dan meningkat 

menjadi 400.000kg s/d 500.000ikg pada tahun 2002. Produsen pektin di dalam 

negeri juga sangat terbatas, dan belum mampu mencukupi kebutuhan pektin dalam 

negeri. Tepung pektin yang beredar di Indonesia merupakan hasil impor. Tepung 

pektin impor tersebut pada urnumnya merupakan jenis pektin dari jeruk dan apel. 

Pektin diperdagangkan dalam tiga bentuk, yaitu : 

1. Tepung kering untuk industri makanan awet dengan derajat jelly 50 - 80 

2. Pektin cair dengan kadar pektin 1,5 - 3,5% 

3. Pektin tepung yang digunakan untuk keperluan farmasi 

Kegunaan pektin adalah sebagai berikut. 

1. Bahan pemberi tekstur pada roti dan keju 

2. Bahan pengental dan penstabil pada sari buah 

3. Bahan baku industri jelly, jam, dan marmalade 



4. Pengemulsi pada preparat cair dan sirup 

5. Obat diare, penawar racun, penaik daya larut obat-obatan sulfa, 

memperpanjang keja  hormon dan antibiotika, pelapis perban, serta bahan 

hemostatik, oral dan injeksi pencegah pendarahan 

6 .  Digunakan dalam industri kosmetik, baja dan perunggu, karet, plastik, tekstil, 

bahan sintetis, serta film nitropektin (Duke, 1999, Muhidin, 1999). 

Banyak produk hasil pertanian rakyat yang apabila diberi perlakuan teknologi 

atau mengalami proses pengolahan lebih lanjut akan mempunyai nilai tambah 
, 

ekonomi yang cukup tinggi. Meskipun perlakuan teknologi atau pengolahan lebih 

lanjut produk pertanian dapat mengatasi sifat khusus produk pertanian yang rawan 

terhadap kerusakan (perishable), memiliki ukuran yang besar per-tumpukan 

(bulky/voluminozts), dan beraneka ragam mutunya (quality variation), tetapi petani 

enggan melakukannya karena kendala dalam penguasaan telcnologi dan kesulitan 

dalam memasarkan produk tersebut. 

Pemasaran adalah kendala utama yang dihadapi petani dalam memasarkan 

produlcnya, khususnya petani di Indonesia. Banyak negara menjadi produsen utama 

komoditas pertaqian tertentu karena keunggulannya dalam bidang pemasaran 

komoditas pertanian. Beberapa negara seperti Amerika serikat, Belanda, Perancis, 

Malaysia dan Thailand mempunyai keunggulan kompetitif dalam komoditas 

pertanian tertentu karena mempunyai sistem pemasaran yang sangat terintegrasi dan 

cenderung protektif, sehingga produk negara !ain tidak mampu bersaing. di pasar 

global dengan produk dari negara tersebut. Bahkan negara seperti Belanda,Taiwan 



dan Singapura menjadi salah satu produsen produk pertanian karena kemampuannya 

sebagai perantara (broker) dalam memasarkan produk pertanian negara lain, sehingga 

mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan negara produsen. Pemasaran 

adalah ha1 yang amat mendasar, sehingga tidak dapat dianggap sebagai fungsi 

tersendiri. Pemasaran adalah cara memandang seluruh perusahaan atau badan usaha 

dari hasil akhimya, yaitu dari pandangan pelanggannya. Keberhasilan suatu bisnis 

bukan ditentukan oleh produsennya, melainkan oleh pelanggannya. Pemasaran 

meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam beradaptasi terhadap lingkungannnya 

secara kreatif dan menguntungkan. Tugas pemasaran adalah menjabarkan kebutuhan 

masyarakat menjadi peluang yang mendatangkan keuntungan. 

Berbagai usaha pengembangan produksi pertanian, usaha pengolahan produk 

hasil pertanian, atau inovasi lainnya dalam bidang agribisnis, sering mengalami 

kegagalan karena ketidalanampuan petani dalam memasarkan produk yang 

dihasilkannya. Hal ini menyebabkan keengganan atau menimbulkan daya tolak dari 

petani dalam ha1 menerima inovasi baru, meskipun ha1 tersebut dapat meningkatkan 

nilai tambah dari produk yang dihasilkannya. Demikian juga halnya dalam 

mengembangkan papain dan pektin di Indonesia, perlu adanya cetak biru (blue print) 

strategi pemasaran papain dan pektin di Indonesia, khususnya untuk skala usaha 

industri kecil. Strategi pemasaran ini dapat berupa hasil observasi, analisis, dan 

wawancara langsung dengan produsen, konsumen, pedagang, atau merupakan 

patokduga pemasaran papain di negara produsen papain dunia seperti India yang 

disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. 



1.2. Identifikasi Masalah 

Pennasalahan utama yang dihadapi dalam proses pengembangan industri papain 

di Indonesia adalah sebagai berikut. 

1. Terbatasnya usaha pertanian dalam bidang usaha penyediaan bahan baku 

papain (getah pepaya), dan adanya kendala produksi yang dihadapi 

industri papain di Indonesia, baik kendala teknologi, bahan baku maupun 

kelembagaan (udvokus~). 

2. Belum dikuasainya dengan baik proses pengolahan getah pepaya menjadi 

papain oleh petani. 

3. Belum adanya pilot proyek pengembangan papain di Indonesia dalam skala 

industri kecil yang dapat digunakan oleh petani atau lembaga lainnya 

sebagai sarana untuk belajar. 

4. Belum adanya kelembagaan poia pengembangan industri papain di 

Indonesia baik dalam bentuk industri terintegrasi dari hulu ke hilir atau 

melalui pola kemitraan dengan petani. 

5. Meskipun kebutuhan papain di Indonesia cukup tinggi dan terus meningkat 

tetapi petani atau pengusaha dalam bidang pertanian tidak tertarik untuk 

mengusahakannya karena tidak mempunyai akses langsung ke konsumen, 

baik konsumen industri maupun individu. 

6. Belum adanya cetak biru (blue print) strategi pemasaran dan 

pengembangan produk papain skala industri kecil di Indonesia. 

7. Belum adanya lembaga atau asosiasi yang membantu proses pemasaran 

papain yang akan diproduksi oleh kelompok petani atau pengusaha kecil 



dalam bidang pertanian, baik untuk pemasaran di dalam negeri maupun 

untuk ekspor. 

1.3. Pembatasan Masalah 

Mngingat banyaknya pennasalahan yang timbul berkaitan dengan pengembangan 

industri papain di Indonesia, maka penelitian ini difokuskan pada strategi pemasaran 

papaindan pengembangan produk pengempuk daging skala industri kecil. 

1.4. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pennasalahan yang dihadapi dalarn pengembangan industri papain 

di Indonesia, khususnya dalam ha1 pemasaran dan pengembangan produk, sehingga 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana mengembangkan dan meningkatkan pasar produk papain skala 

industri kecil di Indonesia. 

2. Bagaimana mengembangkan aneka produk berbahan baku papain (product 

development), sehingga dapat memenuhi keinginan pasar atau konsumen. 

3. Bagaimana meningkatkan daya saing industri papain di Indonesia melalui 

pengembangan strategi pemasaran yang efektif 

1.5. Tujuan ~eneli t ian 

Dengan mengetahui pennasalahan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Mengkaji faktor-faktor persaingan indushi papain di Indonesia. 



2. Merekomendasikan altematif strategi pemasaran yang efektif dalam upaya 

memasarkan produk papain yang dihasilkan oleh KUB Agropaptin. 

3. Merekomendasikan aneka pengembangan produk pengempuk daging 

@roduct development) yang sesuai dengan keinginan pasar atau konsumen 

bagi KUB Agropaptin. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan industri papain skala 

industri kecil di KUB Agropaptin, khususnya dalam ha1 pemasaran papain dan 

pengembangan produk pengempuk daging. Bagi penulis diharapkan dapat 

memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai strategi pemasaran dan 

pengembanganb produk, serta dapat mengaplikasikan teori dan konsep yang telah 

dipelajari. 

1.7. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini difokuskan kepada Strategi Pemasaran (murketing Strategy) Papain 

dan Pengembangan Produk (Prodzrct Development) Pengempuk Daging di KUB 

Agropaptin Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang merupakan hasil ke rjasama 

Ditjen q, Deperindag dengan MMA-IPB. 




