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Nanda Puspita Sari. 125100101111026. Pengaruh Lama Penyimpanan dan Metode 

Pemasakan terhadap Karakteristik Fisikokimia Labu Kuning (Cucurbita moschata). 

Skripsi. Pembimbing : Dr. Widya Dwi R.P, STP., MP. 

 

RINGKASAN 

 Ukuran yang besar menjadi kendala dalam pemanfaatan labu kuning skala 
rumah tangga karena tidak bisa diolah sekaligus. Penyimpanan dalam lemari 
pendingin dapat menyebabkan busuk lunak akibat suhu yang dingin. Metode yang 
paling sering digunakan untuk memasak labu kuning dalam skala rumah tangga 
ialah direbus dan dikukus. Proses pemasakan yang tidak tepat dapat mengubah 
karakteristik dari labu kuning tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
perubahan karakteristik fisik dan kimia labu kuning potong pada metode pemasakan 
yang berbeda setelah dilakukan penyimpanan. 

Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial dengan 
dua faktor yaitu lama penyimpanan labu kuning yang terdiri dari 3 level (0,10 hari, 20 
hari) dan metode pemasakan yang terdiri dari 2 level (pengukusan dan perebusan). 
Hasil penelitian dianalisa menggunakan metode analisis ragam ANOVA. Apabila ada 
interaksi antara kedua faktor maka diuji Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 

dengan taraf nyata (α=5%). Apabila tidak ada interaksi maka diuji Beda Nyata 
Terkecil (BNT). Perlakuan terbaik secara kimia dan fisik diuji dengan metode 
Multiple Objective Decision Making (MODM). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama penyimpanan berpengaruh nyata 
pada tekstur, warna (L,a,b), kadar air, total gula, kadar pati, total karotenoid, dan 
total fenol labu kuning namun tidak berpengaruh nyata terhadap kadar serat kasar 
dan abu labu kuning. Metode pemasakan berpengaruh nyata terhadap warna (L), 
kadar air, kadar abu, total karotenoid, dan total fenol labu kuning namun tidak 
berpengaruh nyata pada tekstur, warna (a,b), total gula, kadar pati, dan serat kasar 
labu kuning. Interaksi antara lama penyimpanan dan metode pemasakan 
berpengaruh nyata terhadap kecerahan warna dan total karotenoid labu kuning, 
namun tidak berpengaruh nyata terhadap tekstur, warna (a,b), kadar air, total gula, 
kadar abu, kadar pati, kadar serat kasar dan total fenol labu kuning. Perlakuan 
terbaik secara kimia dan fisik pada perlakuan penyimpanan labu kuning 0 hari dan 
metode pemasakan pengukusan dengan karakteristik kadar air (87,51%), total gula 
(5,83%), kadar abu (0,63%), serat kasar (7,18%), kadar pati (3,64%), total 
karotenoid (30,01μg/g), total fenol (24,27 mg/g GAE), tekstur (10,69 N), kecerahan 
(59,54), kemerahan (5,07), dan kekuningan (27,74). 

 

Kata kunci : Labu kuning, Lama penyimpanan, Metode pemasakan 
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Nanda Puspita Sari. 125100101111026. Effects of Storage Time and Cooking 

Methods on Physicochemical Characteristics of Pumpkin (Cucurbita 

moschata). Final Project Report Undergraduate. Advisor : Dr. Widya Dwi R.P, 

STP., MP. 

 

SUMMARY 

 The size of pumpkin causes an obstacle in the use of pumpkin in household 
scale, because it can not be processed at once, so people often consuming pumpkin 
in the form of chunks and stored in a refrigerator. Storage in the refrigerator can 
occured soft rot due to cold temperatures. The method most commonly used on a 
household scale is boiled and steamed. Incorrect cooking process can change the 
characteristic of the pumpkin. The aim of this research is to know the change of 
physical and chemical characteristics different cooking methods after storage. 

This research used randomized block design with two factors consisting of 2 
and 3 levels. The first factors was the storage time (0, 10 days, 20 days) and the 
second factors was the cooking method (steaming and boiling). The data obtained 
from the research was analyzed by analysis of variance ANOVA and then tested 
using LSD or DMRT as further testwith 5% of significance of level. The selection of 
the best treatment was done using Zeleny method.  

The results showed that the storage time significantly effected in texture, 
color (L, a, b), water content, total sugar, starch content, total carotenoid and total 
phenol of pumpkin however did not significantly effected on crude fiber content and 
ash content of pumpkin. The cooking method significantly effected on brightness (L), 
water content, ash content, total carotenoid, and total phenol of pumpkin however 
did not significantly effected on texture, redness and yellowish (a, b), total sugar, 
starch, and crude fiber. The interaction between storage time and cooking method of 
pumpkin significantly effected on total carotenoid and brightness (L), but did not 
significantly effected in texture, redness and yellowish (a,b), water content, total 
sugar, starch content, total phenol, ash content, and crude fiber content. The best 
treatment was found in pumpkin with 0 day storage time and steaming method with 
water content (87,51%), total sugar (5,83%), ash content (0,63%), crude fiber 
(7,18%), starch content (3,64%), total carotenoid (30,01μg/g), total phenol (24,27 
mg/g GAE), texture (10,69 N), brightness (59,54), redness (5,07), and yellowish 
(27,74). 
 

 Keywords: Cooking Method, Pumpkin, Storage Time 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Labu kuning atau waluh merupakan tanaman yang termasuk dalam famili 

cucurbitaceae dan banyak ditemukan di semua wilayah di Indonesia. Labu 

kuning termasuk komoditas pangan lokal jenis sayuran yang dapat tumbuh pada 

dataran rendah sampai tinggi, antara 0-1500 mdpl (Hendrasty, 2003). Produksi 

labu kuning di Indonesia relatif tinggi, menurut data BPS (2014), produksi labu 

kuning pada tahun 2014 di Indonesia sebesar 523.063 ton. Tingkat produksi 

yang tinggi tidak sebanding dengan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia. 

Rata-rata tingkat konsumsi labu kuning sebesar 5 kg/tahun (Hayati, 2006). 

Labu kuning dikenal kaya akan zat gizi seperti karbohidrat (6,5 g), protein (1 

g), lemak (0,1 g), kalsium (21 mg), fosfor (44 mg), zat besi (0,32 mg), vitamin A 

(426 μg), vitamin B6 (0,061 mg), air (91,60 g), serta vitamin C (9 mg) (USDA, 

2016). Selain itu, labu kuning juga mengandung senyawa bioaktif seperti fenolat, 

flavonoid, vitamin (termasuk vitamin β-karoten, vitamin B2, α-tokoferol, vitamin C 

dan vitamin E), asam amino, karbohidrat dan mineral (terutama kalium), 

kandungan energi rendah (sekitar 17 Kcal/100 g labu segar) dan serat dalam 

jumlah yang besar (Valenzuela et al, 2011). Adanya kandungan nutrisi dan 

senyawa bioaktif tersebut, menyebabkan labu kuning banyak digunakan sebagai 

obat tradisional sebagai anti diabetes, anti hipertensi, anti tumor, 

immunomodulasi, dan anti bakteri. 

Pemanfaatan labu kuning menjadi produk olahan pangan terdiri dari 

berbagai macam produk olahan mulai dari produk olahan pangan tradisional, 

produk olahan intermediate, hingga produk olahan pangan akhir. Produk olahan 

tradisional, misalnya sebagai sayuran, bahan dasar kolak, dan aneka kue. 

Produk olahan labu kuning yaitu berupa puree labu kuning dan tepung labu 

kuning (Suprapti, 2005). Produk olahan pangan akhir yaitu olahan pangan 

lanjutan dari produk olahan intermediate, contohnya yaitu ice cream yoghurt 

(Kumala dan Luthfiyah, 2015), sup instan (Fatdillah dan Anna, 2014), serta 

pudding labu kuning untuk produk olahan dari puree labu kuning (Ulfatul, 2012), 

sedangkan produk olahan dari tepung labu kuning seperti biskuit, mie, serta 

kerupuk (Ranonto dkk, 2015). 
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Labu kuning berbentuk bulat atau oval dengan berat rata-rata 3-5 kg dan 

untuk labu kuning dengan ukuran besar beratnya dapat mencapai 15 kg 

(Sudarto, 2000).  Ukuran labu kuning yang besar tersebut menyebabkan kendala 

dalam pemanfaatan pada skala rumah tangga karena tidak bisa diolah sekaligus, 

sehingga seringkali masyarakat yang mengonsumsi labu kuning menyimpan labu 

kuning yang belum terpakai (potongan) dalam lemari pendingin (3±10C). Menurut 

Widawati dan Damayanti (2007) untuk menyimpan labu yang sudah terbuka atau 

dalam bentuk potongan dapat disimpan dalam lemari pendingin sebaiknya tidak 

lebih dari 5 hari, untuk menghindari terjadinya busuk lunak akibat chilling injury. 

Hal tersebut disebabkan karena buah yang sudah dibelah harus segera diolah 

karena akan sangat mudah rusak (Gardjito dkk, 2006). Selama penyimpanan 

dingin, buah potong dapat mengalami kehilangan air. Selain itu, juga terjadi 

perubahan aroma dan citarasa pada buah apabila terlalu lama disimpan.  

Metode pemasakan yang paling sering digunakan untuk memasak labu 

kuning dalam skala rumah tangga yaitu direbus dan dikukus. Pemasakan 

merupakan proses termal dengan tujuan utama untuk meningkatkan citarasa 

produk pangan (Estiasih dan Ahmadi, 2009). Perebusan adalah proses 

pemasakan dalam air medidih sekitar 1000C , dimana air sebagai media sebagai 

media penghantar panas. Pengukusan merupakan proses pemasakan dengan 

medium uap air panas yang dihasilkan oleh air mendidih (Aisyah, 2014).  Olahan 

labu kuning dalam masakan jepang memakai metode pengukusan untuk 

menjaga kandungan gizi makanan (Cassandra, 2015) serta cita rasa yang alami 

(Bunga, 2017). Pengukusan memiliki kelebihan dapat meminimalkan kerusakan 

akibat proses termal dan kehilangan komponen bahan pangan akibat proses 

pelarutan dapat dihindari. Proses pemasakan yang tidak tepat dapat menurunkan 

nilai gizi dari labu kuning tersebut, seperti kandungan mineral dan vitamin 

sebesar 40%, gula 35%, 20% protein, dan asam amino (Estiasih dan Ahmadi, 

2009). Hal tersebut disebabkan adanya kandungan gizi pada labu kuning yang 

tidak tahan panas, seperti vitamin, mineral, kandungan bioaktif, serta kandungan 

gizi lainnya yang tidak tahan akan panas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan 

untuk memperoleh informasi  pengaruh penyimpana labu kuning potong dan 

metode pemasakan terhadap karakteristik labu kuning. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh lama penyimpanan terhadap perubahan karakteristik 

fisik dan kimia labu kuning segar potong ? 

2. Bagaimana pengaruh metode pemasakan terhadap perubahan karakteristik 

fisik dan kimia labu kuning potong ? 

3. Bagaimana interaksi antara lama penyimpanan dan metode pemasakan 

terhadap karakteristik fisik dan kimia labu kuning potong ? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui perubahan karakteristik fisik dan kimia labu kuning potong 

selama penyimpanan  

2. Mengetahui perubahan karakteristik fisik dan kimia labu kuning potong pada 

metode pemasakan yang berbeda 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi mengenai perubahan karakteristik fisik dan kimia labu 

kuning potong selama peyimpanan dan metode pemasakan yang berbeda 

2. Memberikan informasi mengenai proses pemasakan yang optimal pada labu 

kuning potong yang memiliki karakteristik fisik dan kimia yang dapat diterima 

konsumen. 

 

 

1.5 Hipotesis 

Diduga penyimpanan dan metode pemasakan mempengaruhi perubahan 

karakteristik fisik dan kimia labu kuning potong. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Labu Kuning 

 Labu kuning  merupakan salah satu komoditas pangan yang berasal dari 

Amerika Utara. Tanaman labu kuning ini telah banyak dibudidayakan di negara-

negara Afrika, Amerika, India, Cina dan Indonesia. Di Indonesia labu kuning dikenal 

dengan berbagai nama seperti, waluh (Jawa), pumpkin (Inggris), labu parang (Jawa 

Barat), labu merah dan labu manis (Sudarto, 2000). Menurut Badan Pusat Statistik 

(2014)  yaitu produksi labu kuning pada tahun 2014 di Indonesia sebesar 523.063 

ton. 

 Labu kuning termasuk jenis tanaman menjalar dari family Cucurbitaceae, yang 

tergolong dalam  tanaman semusim yang setelah berbuah akan langsung mati. 

Panjang tanaman ini dapat mencapai 5-10m dan tiap sulur dapat menghasilkan 

sekitar 10 buah. Labu kuning memiliki bentuk bulat hingga lonjong dan berwarna 

kuning kemerahan (pada labu kuning yang lebih tua). Labu kuning atau waluh 

termasuk labu kuning jenis bokor yaitu berbentuk bulat pipih, terdapat alur, warna 

daging buah kuning dan tebal, serta berdaging halus dan manis. Labu kuning dapat 

memiliki berat sekitar 2-5 kg, untuk labu kuning ukuran besar beratnya dapat 

mencapai 20 kg per buah. Labu kuning sudah dapat dipanen pada umur 3-4 bulan 

(Igfar, 2012). Secara taksonomi labu kuning dapat diklasifikasikan sebagai berikut 

(Noelia et al., 2011) : 

Kingdom : Platae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sb divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Cucurbitales 

Familia : Cucurbitaceae 

Genus : Cucurbita 

Spesies : Cucurbita moschata 
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 Buah labu kuning terdiri atas 81% daging buah, 12,55% kulit, dan 6,45% biji 

serat jarring-jaring biji. Pada bagian tengah labu kuning terdapat biji yang diselimuti 

lendir dan serat. Biji tersebut berbentuk pipih dan meruncing pada kedua ujungnya 

(Hendrasty, 2003). Labu kuning terdiri dari beberapa jenis yaitu Cucurbita moschata, 

Cucurbita pepo, Cucurbita maxima, Cucurbita mixta, Cucurbita faciola, dan Telfairia 

occidental. Darikeenam jenis labu kuning tersebut Cucurbita moschata, Cucurbita 

pepo, dan Cucurbita maxima merupakan jenis labu kuning yang paling banyak 

ditanam di seluruh dunia. Labu kuning memiliki kelebihan dibandingkan dengan 

sayuran yang lain yaitu tingkat produktivitasnya yang tinggi, ketersediaannya yang 

melimpah, mudah dalam penyimpanannya, serta memiliki nilai gizi. Labu kuning 

memiliki warna yang bervariasi yaitu dari hijau, putih, kuning, oranye atau merah 

tergantung dari jenisnya. Daging buah labu kuning akan terasa sangat enak ketika 

digoreng, dibakar, atau direbus. Labu kuning sering dimanfaatkan bak masih dalam 

fase muda ataupun tua. Buah labu kuning akan terasa lebih manis ketika memasuki 

fase tua dan sering digunakan dalam industry permen dan minuman fermentasi 

(Bhat dan Bhat, 2013).  

 

Gambar 2.1 Labu Kuning (Bunga, 2017) 

 

2.2 Kandungan Gizi labu Kuning 

 Labu kuning merupakan salah satu buah yang memiliki kandungan gizi yang 

cukup tinggi. Menurut Sudarto (2000) labu kuning adalah sumber provitamin A 

nabati yang berupa beta karoten dan mengandung karbohidrat, vitamin, serta 

mineral. Selain itu, labu kuning juga mengandung senyawa bioaktif seperti pectin, 
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vitamin A, vitamin B, vitamin C, komponen karotenoid (lutein, α-karoten, likopen) 

yang memiliki manfaat bagi tubuh manusia. Berikut kandungan gizi yang terdapat 

dalam labu kuning menurut USDA (2016) disajikan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Komponen dan Komposisi Kimia Daging Buah Labu Kuning (dalam 100 
gram  bahan) 

Kandungan Gizi Jumlah 

Kadar air  91,60 g 

Energi 26 kcal 

Protein  1 g 

Lemak  0,1 g 

Karbohidrat by difference 6,5 g 

Serat kasar  0,5 g 

Total Gula 2,76 g 

Kalsium (Ca) 21 mg 

Iron (Fe) 0.80 mg 

Magnesium (mg) 12 mg 

Fosfor (P) 44 mg 

Kalium (K) 340 mg 

Natrium (Na) 1 mg 

Zinc (Zn) 0,32 mg 

Vitamin C, total asam askorbat 9 mg 

Thiamin 0,05 mg 

Riboflavin 0,11 mg 

Niasin 0,6 mg 

Vitamin B6  0,061 mg 

Folat 16 mg 

Vitamin A, RAE 426 μg 

Vitamin A, IU 8213 IU 

Sumber : USDA (2016) 

 Labu kuning yang ditanam pada daerah tropis memiliki kadar air yang tinggi 

sekitar 95% dan unsur lain yang jumlahnya relative sedikit (Middleton, 1997). 

Karbohidrat merupakan komponen kimia terbesar yang terkandung pada labu kuning 

sete;ah air. Selain air dan karbohidrat, nilai gizi yang terkandung dalam labu kuning 

berasal dari vitamin (Whitaker dan Davis, 1962). Menurut Middleton (1997), labu 

kuning merupakan sumber kalori dan vitamin A, khusunya pada daging labu yang 

berwarna kuning sampai orange mengandung β-karoten yang tinggi. Pada 

penyimpanan labu kuninng selama 3 bulan kadar β-karoten di dalamnya akan 

meningkat tajam ditandai dengan perubahan warna daging buah yang semakin 

kuning atau merah (Chavasit et al., 2002).  
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2.3 Pemasakan 

 Pemasakan merupakan proses termal yang bertujuan untuk meningkatkan cita 

rasa produk pangan. Metode pemasakan meliputi berbagai proses termal yang 

umumnya dilakukan pada skala rumah tangga, seperti perebusan, pengukusan, 

pemanggangan, penggorengan, penyangraian, dan metode lain yang menggunakan 

panas. Adanya proses pemasakan dapat mendekstruksi atau menurunkan jumlah 

mikroba, menginaktivasi entim yang tidak diinginkan, serta mendektruksi toksin yang 

secara alami terdapat dalam bahan pangan atau yang berasal dari mikroba 

kontaminan. Selain itu, daya cerna bahan pangan tersebut akan meningkat, terjadi 

perubahan tekstur, warna dan cita rasa. (Estiasih dan Ahmadi, 2009). Metode 

pemasakan yang sering dilakukan dengan labu kuning adalah perebusan dan 

pengukusan.   

2.3.1 Perebusan 

 Perebusan adalah perbandingan antara nisbah air dengan bahan padat, 

biasanya berkisar dari 1:2 sampai 2:1 (Haris dan Karmas, 1989). Penguapan air 

yang cepat dipengaruhi oleh tekanan lingkungan. Dimana bahan dimasukkan ke 

dalam panic tertutup berisi air yang telah mendidih dan dimasak dengan api sedang. 

Suhu selama perebusan yaitu 1000C (Miglio et al, 2008). 

 Perebusan dapat menurunkan kandungan gizi bahan pangan. Kandungan 

vitamin yang terdapat dalam bahan pangan, terutama yang bersifat larut air akan 

terbawa ke dalam media (air) selama perebusan. Perebusan yang terlalu lama 

(berlebihan) akan membuat bahan pangan menjadi lembek dan layu sehingga lama 

waktu pemasakan yang tepat sangat penting untuk menjamin kualitas produk yang 

baik. Hilangnya vitamin umumnya karena pelepasan, destruksi oleh panas serta 

oksidasi (Fellows, 1990). 

 

2.3.2 Pengukusan  

 Mengukus adalah mematangkan bahan pangan menggunakan uap air 

mendidih dengan suhu ±1000C, bisa melalui hubungan langsung antara uap dengan 

makanan dalam wadah pengukus atau hubungan tidak langsung (uap hanya 

mencapai wadah pengukus dimana makanan tersimpan) (Karyanto, 2015). Menurut 
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Luh (1980), pengukusan merupakan unit operasi yang bertujuan untuk mencapai 

gelatinisasi pati yang sempurna sehingga meningkatkan karakteristik keawetan, 

kualitas maknan dan kekokohan atau kekuatan setelah pemasakan. 

 Keuntungan dari teknik mengukus adalah zat makanan, aroma, dan citarasa 

tidak berubah, tidak ada tambahan lemak sehingga bahan makanan mempunyai 

jumlah kalori tetap, ringan dan mudah dicerna, zat-zat gizi yang terkandung dalam 

bahan makanan tidak larut dalam air perebus dan tekstur makanan tetap terjaga 

(Karyanto, 2015). Menurut Fellows (1990) tekanan dan suhu ruang pengukusan 

menyebabkan pemekaran dan pengembangan struktur pangan membentuk struktur 

rongga yang baik. Hal ini mengakibatkan cepatnya proses pengeringan dan 

cepatnya proses rehidrasi. Teknik ini pertama kali diterapkan secara komersial pada 

produk padi-padian. 

 Kerugian dari teknik mengukus yaitu panas yang diterima oleh bahan 

terkadang tidak merata karena bahan makanan dibagian tepi tumpukan terkadang 

mengalami pengukusan yang berlebihan dan bagian tengah mengalami pengukusan 

lebih sedikit (Laily, 2010).  

 

2.4 Penyimpanan Labu Kuning 

 Labu kuning memiliki umur simpan yang cukup lama yaitu dapat mencapai 6 

bulan atau lebih. Buah dan kulit labu kuning yang tebal menyebabkan daya 

respirasinya melambat dan bertindak sebagai penghalang keluarnya air melalui 

proses pengupasan maupun masuknya udara penyebab proses oksidasi (Gardjito 

dkk, 2006). Mutu dan daya awet labu kuning selama penyimpanan ditentukan oleh 

tingkat kematangan dan waktu pemetikan. Tingkat kematangan yang tepat, dapat 

mengurangi kerusakan dan memperpanjang umur simpan labu kuning. Labu kuning 

memiliki kadar air yang tinggi, namun labu kuning memiliki daya simpan yang lama. 

Labu kuning yang sudah matang, utuh dan tanpa luka dapat tahan sampai satu 

tahun penyimpanan alami. Labu kuning sebaiknya disimpan pada suhu 24-290C 

selama 2 minggu pertama setelah pemetikan. Pada kondisi ini kulit waluh akan 

menjadi lebih keras. Tempat penyimpanan harus dipilih yang bersih dan mempunyai 

sirkulasi udara yang baik (Budiman, 1984). 
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 Menurut Sharma dan Rao (2013) labu kuning dibagi menjadi 5 tingkat 

kematangan yang berbeda yaitu young, pre-mature, mature, pre-ripened, dan 

ripened. Fase kematangan buah tersebut terjadi perubahan komposisi biokimia dari 

fase young hingga ripened. Pati merupakan karbohidrat yang disimpan dalam tahap 

awal pengembangan buah, namun pati menurun dengan timbulnya pematangan. 

Akumulasi pati buah labu kuning sekitar dua kali lipat dari fase young hingga pre-

mature dan mengalami penurunan pada fase pematangan. Jumlah total gula larut 

meningkat dari fase young hingga fase ripened. Terjadinya peningkatan gula reduksi 

dari fase young hingga fase ripened yang bersamaan dengan penurunan kadar pati 

dan gula non reduksi. Paliyath dan Murr (2008) mengkaji pola metabolisme gula dan 

proses katabolik menyebabkan degradasi pati menjadi glukosa dan fruktosa.  

 Labu kuning tidak tahan disimpan pada suhu dingin. Jika harus disimpan pada 

suhu rendah (0-50C), diperlukan kelembaban yang tinggi dan tidak disimpan dalam 

jangka waktu yang terlalu lama (Thompson dan Kelly, 1957). Penyimpanan 

komoditas pada suhu rendah menguntungkan karena kecepatan respirasi dan 

metabolisme menurun. Namun dalam penyimpanan suhu rendah harus hati-hati, 

untuk mencegah timbulnya gejala kerusakan fisiologis yang menyebabkan mutu 

turun atau rusak (chilling injury). Chilling injury akan menyebabkan terlepasnya hasil-

hasil metabolisme, seperti asam-asam amino, gula dan garam mineral dari dalam 

sel, sedang struktur sel juga mengalami kerusakan. Hal tersebut merupakan media 

yang paling baik untuk berkembangnya mikroba pathogen yaitu jamur. Penyimpanan 

dalam plastik dapat menurunkan meluasnya chilling injury pada jenis komoditas 

tertentu dan mempertahankan kelembaban relative tinggi. Baik selama penyimpanan 

pada suhu rendah dan setelah penyimpanan, akan memperkecil pitting (Widjanarko, 

2012). 

2.5 Perubahan Labu  Kuning selama Penyimpanan 

 Selama penyimpanan, sebagian besar perubahan fisiko-kimia yang terjadi 

pada komoditas yang telah dipanen terkait dengan metabolisme oksidatif, yang 

sangat berkorelasi dengan perubahan kualitas dan durasi penyimpanan (Maiti et al, 

2016). Dalam penelitian Rahman dkk (2013) selama penyimpanan labu kuning, 

kandungan padatan terlarutnya  secara bertahap meningkat. Kecenderungan umum 

dari buah-buahan dan sayuran klimaterik adalah untuk meningkatkan awal dalam 
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gula diikuti oleh penurunan. Selain itu β-karoten dalam labu kuning juga mengalami 

penurunan selama penyimpanan. Penurunan tersebut dimungkinkan terjadi karena 

suhu tinggi dan RH(%) ada diruang penyimpanan. Dutta et al (2006) melaporkan 

bahwa degradasi termal jaringan labu menyebabkan hilangnya konten karoten β-, 

pengolahan termal juga termal juga menghasilkan kerugian dari trans- β-karoten dan 

pembentuan isomer cis. 

 Perubahan pH labu sebagai fungsi varietas dan periode penyimpanan yang 

berbeda secara bertahap meningkat selama penyimpanan dengan perbedaan yang 

signifikan (P ≤ 0,05) (Rahman dkk, 2013). Menurut Maiti et al (2006) kadar asam 

askorbat menurun dengan cepat pada suhu penyimpanan yang lebih tinggi. 

Keasaman buah menurun, secara bersamaan nilai-nilai pH meningkat selama 

periode penyimpanan. Pada penyimpanan labu kuning menggunakan metode air 

cooling dan vacuum cooling nilai pH juga mengalami penurunan akibat ketersediaan 

oksigen yang rendah (Kusumaningsih dkk, 2017). 

 Penyimpanan labu kuning dengan metode air cooling dan vacuum cooling juga 

menyebabkan penurunan kadar air, namun pada penyimpanan air cooling 

penurunannya lebih fluktuatif. Penurunan kadar air yang terjadi pada kedua 

penyimpanan dimungkinkan karena air yang digunakan pada reaksi hidrolisa pati 

lebih besar daripada air yang dihasilkan dari proses respirasi. Hal ini disebabkan 

adanya teknik penyimpanan dapat menekan laju respirasi (Kusumaningsih dkk, 

2017).  Perubahan kadar gula pada teknik penyimpanan air cooling dan vacuum 

cooling juga mengalami perubahan yaitu terjadi peningkatan hingga minggu ke-8 lalu 

menurun pada minggu ke-12. Peningkatan kadar gula ini dimungkinkan akibat 

hidrolisis pati. Selama pemasakan, pati akan dihidrolisis menjadi senyawa-senyawa 

sederhana seperti glukosa dan fruktosa selama proses respirasi. Glukosa yang 

terbentuk sebagian digunakan dalam proses respirasi. Namun pada minggu ke-12 

buah telah melewati masa pemasakan, dimana pada tahap ini kadar pati 

(polisakarida) sudah mulai sedikit, sehingga proses hidrolisis menjadi menurun dan 

gula pereduksi yang dihasilkan sedikit (Syafitri, 2006). 

 Kandungan β-karoten pada penyimpanan air cooling dan vacuum cooling pada 

penelitian Kusumaningsih dkk (2017) juga mengalami penurunan. Penurunan yang 

terjadi pada penyimpanan air cooling lebih banyak O2 yang berinteraksi langsung 

dengan senyawa kimia didalam buah sehingga memungkinkan proses respirasi 
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aerob terjadi lebih besar sehingga laju oksidasi β-karoten lebih cepat. Sedangkan 

pada kondisi vacuum cooling, sampel labu kuning lebih terjaga dengan adanya 

plastik kedap udara dalam keadaan vakum sehingga tidak ada O2 disekitar sampel 

dan laju oksidasinya lambat (Provesi et al., 2011). Penurunan kadar β-karoten pada 

vacuum cooling terjadi karena masih terdapatnya cahaya pada proses penyimpanan 

sehingga memungkinkan terjadinya isomerisasi bentuk trans- β-karoten menjadi cis- 

β-karoten sehingga kadarnya berkurang (Rodriguez dan Kimura, 2009). 

 

2.6 Buah Potong Segar (Fresh-Cut Fruits) 

  Produk buah potong segar adalah produk yang sudah dipangkas, dikupas 

dan atau dipotong menjadi produk siap saji, yang kemudian dikemas untuk 

ditawarkan kepada konsumen dengan gizi yang tinggi, rasa dan tetap menjaga 

kesegaran dalam produk fresh-cut (Jennylynd dan Tipvanna, 2010). Kondisi ideal 

buah potong segar berkaitan dengan penampilan umum produk, kualitas, sensorik, 

rasa, dan kualitas gizi (Jennylynd dan Tipvanna, 2010). Berbagai perlakuan yang 

dialami buah potong segar seperti pengupasan dan pengirisan dapat mengganggu 

integritas jaringan dan sel buah, sehingga terjadi peningkatan produksi etilen, 

peningkatan laju respirasi, degradasi membrane, kehilangan air, dan kerusakan 

akibat mikroorganisme. Dampak lebih lanut adalah terjadinya perubahan enzimatis 

dan penurunan umur simpan serta mutu (Latifa, 2009). 

 Proses buah potong segar mengalami luka pada komoditas, maka berdampak 

pada sifat fisiologis, perubahan biokimia dan kontaminasi mikroba. Pengolahan buah 

potong segar mengakibatkan perlukaan pada jaringan buah seperti pada proses 

pemotongan. Hal tersebut dapat meningkatkan produksi etilen, merangsang 

respirasi dan metabolism fenolik (Jennylynd dan Tipvanna, 2010). 

 Luka menghasilkan sinyal yang menginduksi system enzim PAL dalam 

metabolisme fenolik yang berfungsi meningkatkan produksi komponen dan 

pencoklatan. Induksi luka terhadap aktivitas PAL tidak hanya terjadi pada sel dekat 

luka tersebut, tetapi terjadi juga pada sel-sel yang berada 2,5 cm dari daerah luka 

(Muurdijati dan Yuliana, 2014). Komponen fenolik tersebut berperan dalam 

pembentukan warna coklat yang disebabkan oksidasi komponen fenolik oleh 

polifenol oksidase (PPO) dan menghasilkan o-quinon yang selanjutnya mengalami 



12 
 

polimerisasi menghasilkan pigmen coklat yang tidak larut dalam air (Murdijati dan 

Yuliana, 2014). Pada buah dan sayuran yang utuh, substrat yang terdiri senyawa-

senyawa fenol terpisah dari enzim polifenol oksidase sehingga tidak terjadi reaksi 

pencoklatan. Ketika sel pecah akibat pengirisan atau pemotongan, substrat dan 

enzim akan bertemu pada keadaan aerob sehingga terjadi reaksi pencoklatan 

enzimatis (Ernawati, 2012). 

 Penghambatan browning dapat dilakukan dengan baik dengan perlakuan fisik 

(pemanasan, pendinginan, pembekuan, aplikasi tekanan tinggi, irradiasi, dan lain-

lain), maupun penambahan zat penghambat (Catur, 2016). Tingkat respirasi yang 

meningkat mengakibatkan kehilangan air, penurunan kadar karbohidrat, vitamin, dan 

asam organic, serta memberi dampak negatif pada rasa dan aroma. Kehilangan air 

dikarenakan degradasi dinding sel yang mengakibatkan hilangnya turgor. Pada 

waktu yang bersamaan, terjadi pertumbuhan mikroba pada permukaan potongan. Di 

sisi lain, gula pada buah menjadi tersedia sehingga mempercepat kesempatan untuk 

pembusukan mikroba (Jennylynd dan Tipvanna, 2010). 

 Produk buah potong segar sangat rentan terhadap serangan mikroba karena 

selama pemrosesan terjadi perubahan jaringan. Proses yang dilalui seperti, 

pemotongan, pengirisan, pengupasan memberikan kesempatan untuk komtaminasi 

mikrobiologi, proses tersebut dapat menyebabkan kerusakan jaringan buah dan 

struktur sel, menyebabkan kehilangan nutrisi dan cairan seluler (Olusola, 2002).  

2.7 Efek Pemasakan terhadap Kandungan Labu Kuning  

 Pengolahan juga dapat menimbulkan risiko kehilangan zat-zat gizi. Penurunan 

kadar gizi bahan pangan akibat pengolahan panas bergantung pada beratnya 

proses (Haris dan Karmas, 1989). Pengaruh panas terhadap nilai gizi merupakan 

suatu fungsi yang tidak hanya suhu saja, tetapi juga dari lamanya waktu pemberian 

panas. Rusmana dkk (2007) menyebutkan sebenarnya tidak ada suatu perbedaan 

yang berarti antara metode pemasakan terhadap nilai gizi selama perlakuan panas 

yang diterapkan tidak berlebihan dan tidak terlalu lama. 

 Kerusakan zat gizi berlangsung secara berangsur-angsur, bergantung pada 

cara pengolahannya. Berbagai macam cara pengolahan dapat mempercapat atau 

menghambat perubahan zat gizi. Setiap jenis pengolahan memiliki kadar gizi yang 
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berbeda-beda. Semakin lama bahan diolah, semakin besar pula penurunan kadar 

zat gizinya.  

 Labu kuning memiliki kandungan karotenoid, dimana karotenoid merupakan 

senyawa alami yang tingkat ketidakjenuhannya sangat tinggi sehingga sangat 

mudah terdegradasi akibat oksidasi dan proses pemanasan. Pemanasan yang lama 

pada suhu 1800C (pada kondisi tanpa oksigen) hanya menyebabkan sedikit 

kerusakan pada molekul ini, namun pada bahan pangan (dengan adanya komponen 

penyusun pati, lemak dan lain-lain) serta dikombinasikan dengan pencampuran 

secara mekanis akan memberi kesempatan masuknya O2 dan menyebabkan 

kerusakan molekul  karoten all trans lebih besar. Pemanasan pada suhu tidak terlalu 

tinggi dalam waktu singkat dapat menyebabkan isomerasi beberapa ikatan trans 

menjadi cis dan penurunan kadar betakaroten (Kurniawan, 2012 dalam Ranonto 

dkk, 2015).  

 Selain karotenoid, labu kuning juga memiliki kandungan fenol. Menurut Kim et 

al. (2013) kadar fenol terjadi peningkatan pada bawang hitam setelah proses 

pemanasan menggunakan air. Secara umum, fenol pada sayuran ditemukan dalam 

bentuk berikatan membentuk struktur yang kompleks dengan serat pangan, protein, 

atau gula. Proses pemanasan terutama yang melibatkan air dapat merusak 

membrane dan dinding sel serta menghidrolisis kompleks tersebut sehingga 

menyebabkan substansi fenol lebih tersedia (keluar). 

 Menurut Ellong et al (2015) metode pemasakan dapat menurunkan total 

kandungan polifenol. Polifenol bersifat larut air dan diketahui terjadi kehilangan 

polifenol selama proses blanching dan sterilisasi dikarenakan difusi dari senyawa 

tersebut dalam air media blanching. Perlakuan panas juga memberikan pengaruh 

secara signifikan (5%) terhadap kandungan total fenol. Semakin lama buah dan 

sayuran dipanaskan maka semakin menurun kandungan fenolnya. Proses 

pemanasan khususnya perebusan dan penggorengan justru dapat menurunkan total 

senyawa fenol pada labu kuning sebesar 18,3-53,8%. Semakin lama waktu 

pemasakan maka semakin banyak senyawa fenol yang hilang. Hal ini dapat terjadi 

karena adanya kerusakan pada senyawa fenol dan terlarut selama proses 

pemasakan, sebagian besar senyawa bioaktif relatif tidak stabil panas dan mudah 

terlarut (Azizah et al, 2009). 
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2.8 Parameter Kualitas Buah dan Sayur Potong 

 Parameter kualitas buah dan sayur potong meliputi penampakan, tekstur, 

flavor, dan nilai gizi. Pentingnya setiap parameter kualitas buah potong relatif, 

bergantung pada komoditas atau produk dan apakah komoditas atau produk 

tersebut dimakan segar (dengan atau tanpa modifikasi rasa) atau dimasak. 

Konsumen menilai kualitas buah dan sayur potong berdasarkan pada penampakan 

dan kesegaran pada saat pembelian (Kader, 2002). 

 Prosedur penanganan, kondisi, dan waktu antara panen dan persiapan buah 

dan sayur potong segar juga memiliki dampak besar pada kualitas buah dan sayur 

utuh, dan berakibat pula pada kualitas produk potong segarnya. Faktor tambahan 

yang mempengaruhi kualitas buah dan sayur potong segar yaitu metode preparasi 

(ketajaman alat pemotong, ukuran dan luas permukaan dari bagian yang dipotong, 

pencucian, dan pelepasan kelembaban permukaan) dan kondisi penanganan 

selanjutnya (pengemasan, kecepatan pendinginan, mempertahankan rentang 

optimum suhu dan kelembabab relatif, mempercepat pemasaran, dan prosedur 

sanitasi) (Kader, 2002).  

 

a. Faktor kualitas penampakan (visual) 

 Kenampakan termasuk pada ukuran, bentuk, warna, gloss dan kebebasan dari 

cacat dan kerusakan. Cacat dapat berasal sebelum pemanenan sebagai hasil 

dari kerusakan (akibat dari gangguan serangga, penyakit, burung), chemical 

injuries, dan jenis noda (seperti luka, noda pada kulit, keropeng, serta russeting). 

Cacat pascapanen bisa bersifat morfologis, fisik, fisiologis, atau patologis. Cacat 

secara morfologis seperti sprouting pada kentang, bawang merah, dan bawang 

putih; rooting pada bawang merah; elongasi dan kelengkungan dari asparagus; 

perkecambahan biji didalam buah seperti lemon, tomat, dan paprika; munculnya 

benih batang pada kubis dan selada; penggandaan pada ceri; pembukaan 

bunga pada brokoli. Cacat fisik meliputi mengerut dan layu pada semua 

komoditas; pengeringan internal pada beberapa buah; kerusakan mekanik 

seperti tusukan, luka dan goresan, abrasi kulit dan lecet, deformasi (kompresi), 

dan memar. Kerusakan akibat suhu (freezing, chilling, sunburn, sunscald), 

pembengkakan pada tomat, tipburn pada kubis, kerusakan internal pada buah 
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stone, water core pada apel dan black heart pada kentang’merupakan contoh 

cacat fisiologis (Kader, 2002). 

 Browning pada jaringan, yang mana dapat menjadi cacat utama pada buah 

dan sayuran potong, bergantung pada konsentrasi senyawa fenolat, aktifitas 

polifenol oksidase (PPO), dan konsentrasi antioksidan pada jaringan. Luka yang 

disebabkan hilangnya kompartementasi sel antara senyawa fenolat (terutama 

dalam vakuola) dan PPO (dalam sitoplasma) menghasilkan browning pada 

jaringan yang akan meningkat dengan meningkatnya suhu dan tekanan air 

(Kader, 2002).  

 

b. Faktor kualitas tekstur (feel) 

 Kualitas tekstur meliputi firmness, kerenyahan, juiceness, mealiness, dan 

kekerasan tergantung pada komoditas. Kualitas tekstur buah dan sayuran tidak 

hanya penting untuk kualitas makan dan memasaknya tetapi juga untuk 

kemampuan pengiriman. Buah yang lunak tidak dapat dikirim jarak jauh tanpa 

kerugian besar akibat luka fisik. Hal ini mengharuskan pemanenan buah kurang 

dari kematangan ideal dari segi kualitas rasa dalam banyak kasus, seperti melon 

yang terjual selama musim dingin di pasar USA (Kader, 2002).  

 Pelunakan jaringan dan hilangnya integritas dan kebocoran cairan dari 

beberapa produk potong dapat menjadi penyebab utama kualitas yang buruk. 

Peningkatan konsentrasi kalsium dalam jaringan dapat menurunkan tingkat 

pelunakan. Selain itu, firmness awal, suhu dan vibrasi mempengaruhi tingkat 

pelunakan dan kebocoran cairan pada buah potong (Kader, 2002).  

 

c. Faktor kualitas flavor (eating) 

 Kualitas flavor meliputi tingkat kemanisan, keasaman, astringency, bitterness, 

aroma, dan off-flavor. Kualitas rasamelibatkan persepsi rasa dan aroma 

senyawa-senyawa. Penentuan analitik objektif komponen kritis harus 

digabungkan dengan evaluasi subjektif oleh panel rsa untuk menghasilkan 

informasi yang berguna dan bermakna tentang kualitas rasa buah dan sayur 

segar. Pendekatan ini dapat digunakan untuk menentukan tingkat minimum 

penerimaan. Untuk mengetahui preferensi konsumen akan rasa dari komoditas 
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tertentu, pengujian skala besar oleh sampel representatif dari konsumen 

diperlukan. Kualitas rasa dari buah dipengaruhi oleh kandungan gulanya 

(kemanisan), asam organic (keasaman), senyawa fenolat (astringency), dan 

senyawa volatile (aroma) (Kader, 2002). 

d. Faktor kualitas nutrisi 

 Buah dan sayur segar memainkan peranan yang penting dalam nutrisi yang 

dibutuhkan manusia, khususnya sebagai sumber vitamin (vitamin C, vitamin A, 

vitamin B6, thiamine, niacin), mineral, dan serat. Konstituen lain yang dapat 

menurunkan risiko kanker, penyakit jantung, dan penyakit lainnya termasuk 

flavonoid, karotenoid, polifenol, dan fitonutrien lainnya. Kehilangan pascapanen 

dalam kualitas gizi, terutama kandungan vitamin c, dapat menjadi substansial 

dan ditingkatkan karena kerusakan fisik, lama penyimpanan yang diperpanjang, 

kelembaban relatif rendah, dan chilling injury pada komoditas yang sensitif suhu 

rendah (Kader, 2002).  
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BAB III METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Rekayasa dan Teknologi 

Pengolahan Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya Malang dan Laboratorium Kimia dan Biokimia 

Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya Malang. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2016 hingga bulan September 

2017. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

 Alat yang digunakan yaitu refrigerator (Electrolux), pisau, plastik pp 

(Petroleum), timbangan analitik (Denver Instrument), panci aluminium, 

thermometer, kompor (Rinnai), color reader (Konica Minota), oven (Wtb. Binder), 

desikator, tabung reaksi (Iwaki), centrifuge, pipet tetes, spektrofotometer UV-Vis 

(20 D-Plus), vortex (Lw. Scientific), texture analyzer atau tensile strength (Imada), 

kompor listrik (Maspion), corong pemisah, labu ukur 100 ml (Iwaki), erlenmeyer 

500 ml (Schott Duran), vortex, pipet volume 1ml, 5ml, dan 10ml (Pricicolor HBG), 

kertas saring, rak tabung reaksi. 

 

3.2.2 Bahan 

 Bahan yang digunakan yaitu labu kuning varietas bokor dengan 

berbentuk pipih, warna dan ukuran yang sama yang diperoleh dari Pasar Besar 

Malang dengan penjual yang sama. Labu kuning yang digunakan memiliki 

karakteristik kulit yang berwarna kuning dengan sedikit warna kehijauan. Tekstur 

labu kuning yang digunakan 150±10 N, berdiameter 20±2 cm dengan berat 2±0,3 

kg, dan tingkat kematangan mengkal (Lampiran 5). Bahan untuk analisa antara 

lain petroleum eter, Na2SO4, reagen folin ciocalteau, Na2CO3, aquades, etanol, 

asam galat, HCl 25%, NaOH 45%, H2SO4, nelson A dan B, anthrone, K2SO4 

10%, aseton. 
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3.3 Pelaksanaan 

3.3.1 Rancangan Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial 

dengan dua faktor yaitu lama penyimpanan labu kuning dan metode pemasakan, 

yang terdiri dari 2 level dan 3 level. Setiap perlakuan dilakukan 3 kali ulangan 

sehingga didapatkan 18 satuan percobaan. 

 Faktor 1 (L): Lama penyimpanan labu kuning 

    L1: Labu kuning disimpan selama 0 hari 

    L2: Labu kuning disimpan selama 10 hari 

    L3: Labu kuning disimpan selama 20 hari 

Faktor 2 (M): Metode Pemasakan 

    M1: Metode pemasakan pengukusan ±15 menit 

    M2: Metode pemasakan perebusan selama ±15 menit 

   

Tabel 3.1 Kombinasi 2 Faktor Penelitian 

Lama Penyimpanan 
Metode Pemasakan 

M1 M2 

L1 L1M1 L1M2 

L2 L2M1 L2M2 

L3 L3M1 L3M2 

 

 

Kombinasi perlakuan : 

L1M1 = Labu kuning penyimpanan 0 hari dan metode pemasakan pengukusan 

L1M2 = Labu kuning penyimpanan 0 hari dan metode pemasakan perebusan 

L2M1 = Labu kuning penyimpanan 10 hari dan metode pemasakan pengukusan 

L2M2 = Labu kuning penyimpanan 10 hari dan metode pemasakan perebusan 

L3M1 = Labu kuning penyimpanan 20 hari dan metode pemasakan pengukusan 

L3M2 = Labu kuning penyimpanan 20 hari dan metode pemasakan perebusan 

 

3.3.2 Prosedur Pelaksanaan 

a. Penelitian pendahuluan 

 Penelitian pendahuluan dilakukan untuk menentukan lama penyimpanan 

labu kuning. Batas penyimpanan labu kuning ditentukan sebelum labu kuning 

yang disimpan ditumbuhi oleh jamur, sehingga dilakukan pengecekan setiap 7 

hari. Pada hari ke-21 labu kuning yang disimpan mulai ditumbuhi jamur dengan 
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ciri-ciri terdapat titik-titik putih yang diindikasikan sebaga jamur, sehingga dalam 

penelitian ini, labu kuning dilakukan penyimpanan selama 20 hari. 

 

b. Pelaksanaan penelitian 

 Prosedur pelaksanaan penelitian terdiri dari beberapa tahapan sebagai 

berikut: 

1. Sortasi bahan baku secara manual untuk memilih bahan baku yang 

memiliki berat dan warna yang sama. 

2. Memotong labu kuning menjadi 6 bagian dengan lebar masing-masing 

potongan 11±2 cm. Potongan berbentuk melengkung seperti bulan sabit.  

3. Memasukkan labu kuning ke dalam plastik pp untuk labu kuning dengan 

perlakuan penyimpanan 10 hari dan 20 hari, sedangkan labu kuning 

penyimpanan 0 hari langsung dilakukan analisa. Pengemasan labu 

kuning potong dengan kondisi tidak terlalu rapat. 

4. Labu kuning yang sudah dikemas dengan plastik dilakukan penyimpanan 

didalam refrigerator dengan suhu 3±10C selama 10 hari dan 20 hari. 

Penentuan lama penyimpanan berdasarkan penelitian pendahuluan. 

5. Labu yang sudah disimpan dilakukan proses pemasakan yaitu perebusan 

dan pengukusan. Kemudian dilakukan analisa. 

 

3.3.3 Pengamatan 

 Pengamatan yang dilakukan meliputi analisis fisik dan kimia. Analisis fisik 

meliputi berat, warna, dan tekstur. Analisis kimia meliputi kadar air, abu, kadar 

pati, gula reduksi, serat kasar, total karotenoid dan total fenol. Parameter yang 

diamati antara lain : 

1. Analisa labu kuning mentah meliputi: 

a. Kadar air metode oven kering (AOAC, 1990 dalam Sudarmadji dkk, 

2010) 

b. Kadar abu (Sudarmadji dkk, 2010) 

c. Warna (Yuwono, 1998) 

d. Kadar serat kasar (Sudarmadji dkk, 2010). 

e. Kadar total karotenoid, metode spektrofotometri (Marhaeni, 2009) 

f. Kadar total fenol, metode spektrofotometri (modifikasi Turkmen et al., 

2005) 

g. Kadar pati metode hidrolisis asam (Apriyanto et al., 1989). 
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h. Kadar total gula (Apriyanto, 1994). 

2. Analisa labu kuning matang meliputi: 

a. Kadar air metode oven kering (AOAC, 1990 dalam Sudarmadji dkk, 

2010) 

b. Kadar abu (Sudarmadji dkk, 2010) 

c. Warna (Yuwono, 1998) 

d. Tekstur dengan tensile strength 

e. Kadar serat kasar (Sudarmadji dkk, 2010) 

f. Kadar total karotenoid, metode spektrofotometri (Marhaeni, 2009) 

g. Kadar total fenol, metode spektrofotometri (modifikasi Turkmen et al., 

2005) 

h. Kadar pati metode hidrolisis asam (Apriyanto et al., 1989). 

i. Kadar total gula (Apriyanto, 1994). 

 

3.3.4 Analisis Data 

 Data yang didapatkan dari hasil penelitian parameter fisik dan kimia 

dianalisa menggunakan metode analisis ANOVA. Apabila terdapat perbedaan 

dan interaksi maka dilanjutkan dengan uji Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 

dengan taraf nyata (α=5%). Namun apabila dari hasil uji terdapat perbedaan dan 

tidak ada interaksi maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 

dengan taraf nyata (α=5%). Selanjutnya dilakukan pemilihan terbaik ditentukan 

dengan metode Multiple Objective Decision Making (MODM) oleh Zeleny. 
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3.3.5 Diagram Alir 

3.3.5.1 Diagram alir penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 

 

Direbus (2(air):1(bahan)) 
(1000C, 20 menit) 

Dikukus 
(950C, 20 menit) 

Labu kuning 

Labu kuning 
masak 

Analisa fisik : warna, tekstur  

 

Analisa kimia : Kadar air, kadar 

gula, serat kasar, kadar abu, 

kadar pati, total karotenoid, 

total fenol 

 

Analisa fisik : warna 

 

Analisa kimia : Kadar air, 

kadar gula, serat kasar, 

kadar abu, kadar pati, total 

karotenoid, total fenol 

Disortir 

Dipotong 6 bagian yang 

sama (panjang 11±2 cm) 

Dikemas plastik PP 

Disimpan suhu refrigerator (3±10C) 
(0 hari, 10 hari, 20 hari) 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Bahan Baku 

 Analisa bahan baku dilakukan untuk mengetahui profil bahan baku yang 

digunakan yaitu labu kuning tanpa perlakuan. Analisis yang dilakukan meliputi 

analisa kadar air, abu, serat kasar, pati, total gula, total karotenoid dan total fenol. 

Serta analisa fisik labu kuning sebelum dilakukan penyimpanan yaitu analisa warna. 

Karakteristik kimia bahan baku labu kuning dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Karakteristik Bahan Baku 
Parameter Labu Kuning* Labu Kuning ** 

Kadar Air (%)  88,97a 89,22 
Kadar Abu (%) 0,63a 0,57 
Kadar Serat Kasar (%) 1,15a 8,33 
Kadar Pati (%) 1,41a 3,86 
Kadar Total Gula (%) 3,29a 5,18 
Total Karotenoid (μg/g) 21,20b 33,68 
Total Fenol (mg/g GAE) 27,13b 28,78 
Warna   
Kecerahan (L) - 63,69 
Kemerahan (a*) - 13.83 
Kekuningan (b*) - 43,37 

Keterangan : *Literatur : Rustianti (2016)a, Kandlakunta, et al (2008)b 
           **Hasil Analisa 
 
 Tabel 4.1 menunjukkan kadar air labu kuning tanpa perlakuan sebesar 

89,22%, sedangkan pada litertur kadar air labu kuning sebesar 88,97%. Perbedaan 

kadar air labu kuning tersebut diduga disebabkan oleh perbedaan perbedaan 

varietas, iklim, kondisi fisiologis tanaman, dan jenis tanah yang berbeda. Menurut 

Puung (2013), kadar air pada bahan merupakan komponen yang penting karena 

berpengaruh pada hasil akhir suatu produk. Komponen air tidak hanya 

mempengaruhi stabilitas suatu bahan tetapi juga mengontrol pertumbuhan 

mikroorganisme (Birch and Lindey, 2006). Sehingga semakin tinggi kadar air suatu 

bahan, maka semakin mudah bahan tersebut mengalami kerusakan akibat 

mikroorganisme. 

Kadar abu hasil analisa dan literatur berturut-turut sebesar 0,57% dan 0,63%. 

Kadar abu berpengaruh pada kualitas warna bahan pangan. Semakin tinggi kadar 

abu pada suatu bahan, produk yang dihasilkan cenderung berwarna gelap (Ginting 
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dkk, 2005). Kadar serat kasar labu kuning hasil analisa dan literatur berturut-turut 

yaitu 6,21% dan 1,15%. Serat kasar merupakan komponen dari bahan yang tidak 

dapat dihidrolisa oleh asam atau alkali. Perbedaan kadar serat kasar tersebut diduga 

pada saat melakukan uji serat kasar pengambilan sampel dengan menyertakan 

kulitnya sehingga menghasilkan kadar serat yang berbeda. Selain itu, tingkat 

kematangan buah juga mempengaruhi perbedaan kadar serat kasar. Menurut Endra 

(2006), selama pematangan terjadi proses degradasi polisakarida dan serat akan 

terpisah. Semakin tinggi degradasi polisakarida maka kadar serat kasar akan 

semakin rendah. 

Kadar pati labu kuning hasil analisa dan literatur berturut-turut sebesar 1,41% 

dan 3,17%. Pati merupakan karbohidrat yang tergolong amilosa dan amilopektin 

(Herawati, 2010). Faktor yang mempengaruhi kadar pati hasil analisa yaitu umur 

panen, umur simpan, dan lingkungan. Kadar pati berbanding terbalik dengan kadar 

total gula pada bahan pangan. Kadar total gula labu kuning pada hasil analisa dan 

literatur berturut-turut sebesar 5,18% dan 3,29%. Perbedaan total gula tersebut 

dapat disebabkan perbedaan tingkat kematangan buah yang dianalisa dengan 

literatur. Selama proses pematangan, kandungan pati dalam buah akan berubah 

menjadi gula-gula pereduksi yang akan menimbulkan rasa manis (Winarno, 2008). 

Selain tingkat kematangan, perbedaan kadar total gula juga dapat disebabkan 

penanganan buah setelah pemanenan yang tidak sama. Semakin tingginya 

kecepatan respirasi, maka akan semakin banyak pati yang terhidrolisis menjadi gula. 

Kadar total karotenoid labu kuning hasil analisa dan literatur berturut-turut 

sebesar 33,68 μg/g dan 21,20 μg/g. Perbedaan kadar total karotenoid tersebut 

disebabkan karena adanya perbedaan umur buah, keadaan iklim, tempat tumbuh, 

cara pemeliharaan dan pemanenan buah, dan penyimpanan buah pasca panen 

(Khurniyati, 2015). Kadar total fenol labu kuning hasil analisa sebesar 28,78 mg/g 

GAE, sedangkan menurut literatur kadar total fenol labu kuning sebesar 27,13 mg/g. 

perbedaan kadar total fenol tersebut dimungkinkan adanya perbedaan varietas labu 

kuning yang digunakan dan tingkat kematangan buah.  
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4.2 Karakteristik Kimia Labu Kuning 

4.2.1 Kadar air  

 Hasil analisis terhadap kadar air labu kuning pada lama penyimpanan dan 

metode pemasakan yang berbeda berkisar antara 88,08% hingga 91,21% 

(Lampiran 3) Pengaruh lama penyimpanan dan metode pemasakan terhadap 

perubahan kadar air labu kuning dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

 

Gambar 4.1. Grafik Pengaruh Lama Penyimpanan dan Metode Pemasakan 

terhadap Kadar Air Labu Kuning  

 Berdasarkan Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa kadar air labu kuning 

cenderung meningkat dengan semakin lama penyimpanan dan metode pemasakan 

yang berbeda. Hasil analisis ragam menunjukkan lama penyimpanan labu kuning 

dan metode pemasakan labu kuning memiliki pengaruh nyata (α=0,05) terhadap 

kadar air labu kuning. Interaksi antara kedua faktor tidak memberikan pengaruh 

nyata (α=0,05) terhadap kadar air labu kuning. Rerata kadar air labu kuning akibat 

lama penyimpanan dan metode pemasakan yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 

4.2. 
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Tabel 4.2 Pengaruh Lama Penyimpanan Labu Kuning terhadap Kadar Air  
Lama Penyimpanan (hari) Kadar Air (%) BNT 5% 

0 88,08 a  
10 89,60 b 0,58 
20 91,21 c  

Keterangan : angka dengan notasi berbeda menunjukkan berbeda nyata (α=5%) 

 Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa kadar air nilai kadar air tertinggi 

diperoleh dari labu kuning dengan lama penyimpanan selama 20 hari yaitu 91,21%. 

Sedangkan labu kuning 0 hari memiliki nilai terendah yaitu 88,08%.  

Perubahan kadar air pada labu kuning selama penyimpanan diduga karena 

pada saat penyimpanan labu kuning pada suhu rendah tetap terjadi proses respirasi, 

dimana terjadi penguraian glukosa dengan bantuan O2 menjadi CO2, H20 dan energi. 

Semakin tinggi laju respirasi, maka semakin cepat pula proses penguapan 

(transpirasi) dari buah ke lingkungan (Arifiya dkk, 2015). Panas yang dihasilkan 

selama reaksi respirasi dapat mengakibatkan peningkatan suhu jaringan sehingga 

meningkatkan laju transpirasi, sehingga mengakibatkan penurunan kadar air 

(Murdijati dan Yuliana, 2014). Sebaliknya dalam penelitian ini, kadar air meningkat 

selama penyimpanan. Hal tersebut disebabkan adanya proses pengemasan dan 

suhu yang rendah. Adanya pengemas menyebabkan udara sekitar tidak mudah 

masuk kedalam bahan sehingga penurunan kadar air dapat diminimalisir (Naomi, 

2009). Namun, apabila kemasan yang digunakan kurang vakum (masih ada udara di 

dalam kemasan). Udara yang jenuh dalam kemasan kemudian mengalami 

kondensasi (berubah menjadi uap air) dan menempel pada kemasan. Uap air yang 

jenuh tersebut kemudian jatuh kedalam bahan dan mengakibatkan perubahan kadar 

air (Negari, 2011). 

 Selain itu peningkatan kadar air juga dapat disebabkan oleh perombakan 

protopektin yang tidak larut dalam buah menjadi pektin yang larut, kemudian pektin 

akan didegradasi menjadi asam poligalakturonat yang menghasilkan hasil samping 

air (Usman, 2011). Hasil perombakan pektin seiring dengan perubahan komposisi 

kimia maupun fisiknya, diantaranya perubahan kandungan asam-asam organik, 

gula, dan karbohidrat lainnya (Kader, 2002).  

 Sementara itu, pengaruh metode pemasakan terhadap kadar air labu kuning 

dapat dilihat pada Tabel 4.3 
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Tabel 4.3 Pengaruh Metode Pemasakan terhadap Kadar Air Labu Kuning 
Metode Pemasakan Kadar Air (%) BNT 5% 

Kukus 89,19 a 
0,41 

Rebus 90,08 b 

Keterangan : angka dengan notasi berbeda menunjukkan berbeda nyata (α=5%) 

 

 Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa kadar air labu kuning metode 

pemasakan dengan perebusan memiliki kandar tertinggi yaitu 90,08%. Sedangkan 

kadar air terendah pada perlakuan labu kuning metode pengukusan yaitu sebesar 

89,19%. Hal tersebut diduga disebabkan karena pada proses perebusan 

menggunakan media air panas sedangkan pada proses pengukusan menggunakan 

media uap air sehingga kontak dan penetrasi panas terhadap labu kuning lebih 

besar pada proses perebusan dibandingkan dengan media pada proses 

pengukusan. Pada perebusan, air panas sebagai media panas akan memberikan 

panas yang dapat membuat struktur jaringan pada bahan menjadi mengembang dan 

berpori. Menurut Siwi (2009), peningkatan kandungan air disebabkan oleh proses 

perebusan dimana sel-sel labu siam menyerap air dari lingkungan untuk 

menciptakan kondisi yang seimbang. Pemanasan dapat merusak struktur sel 

sehingga penyerapan air terjadi lebih cepat dan labu siam menjadi lunak.  

 

4.3.2 Total Gula 

 Hasil analisis ragam total gula labu kuning selama penyimpanan dan metode 

pemasakan yang berbeda berkisar antara 3,86% hingga 5,83% (Lampiran 2). 

Pengaruh lama penyimpanan dan metode pemasakan labu kuning terhadap kadar 

total gula dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Grafik Pengaruh Lama Penyimapan dan Metode Pemasakan terhadap 

Total Gula Labu Kuning 

 Berdasarkan Gambar 4.2 diketahui bahwa total gula labu kuning cenderung 

menurun dengan semakin lamanya penyimpanan dan metode pemasakan yang 

berbeda. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa lama penyimpanan labu kuning 

memberikan pengaruh nyata (α=0,05) terhadap kadar total gula, sedangkan metode 

pemasakan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap (α=0,05) kadar total gula 

labu kuning. Interaksi antara kedua faktor tidak memberikan pengaruh nyata terhdap 

kadar total gula labu kuning.  Pengaruh total gula labu kuning terhadap lama 

penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4 Pengaruh Lama Penyimpanan Labu Kuning terhadap Total Gula  
Lama Penyimpanan (hari) Total Gula (%) BNT 5% 

0 5,56 b  
10 4,29 a 1,17 
20 4,10 a  

Keterangan : angka dengan notasi berbeda menunjukkan berbeda nyata (α=5%) 

 

Pada Tabel 4.4 diketahui bahwa total gula labu kuning dengan penyimpanan 

0 hari memiliki total gula tertinggi yaitu 5,56%. Sedangkan total gula terendah pada 

penyimpanan labu kuning selama 20 hari. Hal tersebut diduga selama penyimpanan, 

total gula hasil hidrolisa pati langsung digunakan proses respirasi lagi menghasilkan 

asam organik. Menurut Purwanto dan Nur (2015) penurunan total gula selama 
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penyimpanan dapat disebabkan karena gula sederhana sudah memasuki tahap 

siklus kreb dimana hasil glikolisis dirubah menjadi asam-asam organik dan 

menghasilkan ATP, CO2, dan H2O. Selain itu, penurunan gula yang terjadi selama 

penyimpanan juga diduga dikarenakan buah yang disimpan mulai melewati masa 

pemasakan, dimana tahap ini kadar pati (polisakarida) sudah mulai sedikit dan 

aktivitas enzim menurun sehingga kadar gula menjadi turun (Syafitri, 2006). 

Sementara itu metode pemasakan tidak berpengaruh terhadap total gula 

labu kuning. Hal tersebut diduga pada saat labu kuning dipanaskan, panas yang 

diterima oleh bahan tidak merata, sehingga kadar gula tidak dapat larut sempurna ke 

dalam media panas. 

  

4.3.3 Kadar Abu 

 Hasil analisis terhadap kadar abu labu kuning dengan perlakuan lama 

penyimpanan dan metode pemasakan yang berbeda berkisar antara 0,37% hingga 

0,63% (Lampiran 2). Pengaruh lama penyimpanan dan metode pemasakan labu 

kuning terhadap kadar abu dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

 

Gambar 4.3 Grafik Pengaruh Lama Penyimpanan dan Metode Pemasakan Labu 

Kuning terhadap Kadar Abu 

 Pada Gambar 4.3 diketahui bahwa kadar abu labu kuning cenderung 

menurun dengan semakin lamanya penyimpanan dan metode pemasakan yang 

berbeda. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa lama penyimpanan labu kuning 
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tidak berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap kadar abu labu kuning, sedangkan 

metode pemasakan berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap kadar abu labu kuning. 

Interaksi antara kedua faktor tidak memberikan pengaruh yang nyata. Pengaruh 

metode pemasakan terhadap kadar abu labu kuning dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

 

Tabel 4.5 Pengaruh Metode Pemasakan terhadap Kadar Abu Labu Kuning 

Metode Pemasakan Kadar Abu (%) BNT 5% 

Kukus 0,56 b 
0,06 

Rebus 0,39 a 

Keterangan : angka dengan notasi berbeda menunjukkan berbeda nyata (α=5%) 

 Tabel 4.4 diketahui bahwa kadar abu labu kuning tertinggi pada perlakuan 

metode pemasakan pengukusan yaitu 0,56%. Sedangkan kadar abu labu kuning 

terendah pada perlakuan metode perebusan yaitu 0,39%. Hal tersebut diduga 

disebabkan karena kadar abu pada labu kuning lebih banyak terlarut dalam media 

perebusan yang berupa air panas dibandingkan dengan media pengukusan yang 

berupa uap air panas. Air panas sebagai media penghantar panas pada proses 

perebusan memiliki potensi kontak dan penetrasi terhadap labu kuning lebih besar 

sehingga bahan mengalami  peregangan jaringan akibat pemanasan dan osmosis 

air. Menurut Okibe et al (2015) kandungan mineral yang diamati akan menurun 

untuk semua metode memasak. Penurunan kandungan mineral setelah pengolahan 

dikaitkan dengan kehilangan yang timbul dari kelarutan unsur-unsur dalam air. 

Penurunan kadar abu juga terjadi pada penelitian Ahmed dan Ali (2013) dimana 

penurunan paling besar kadar abu ditemukan pada bunga kol yang diberi perlakuan 

perebusan, penurunan ini disebabkan karena komponen abu yang terlarut dalam air 

perebusan, sedangkan proses pengukusan menghasilkan penurunan paling kecil 

terhadap kadar abu. 

 Sementara itu lama penyimpanan labu kuning tidak berpengaruh nyata 

(α=0,05)  terhadap kadar abu. Hal tersebut disebabkan kadar abu merupakan 

komponen non organik pada suatu bahan yang tersusun atas mineral-mineral 

(Ambarsari, 2009). Mineral yang terkandung dalam bahan pangan umumnya akan 

rusak pada proses pengolahan karena sensitif terhadap pH, oksigen, sinar dan 

panas atau kombinasi diantaranya (Dosomu et al., 2009).  
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4.3.4 Kadar Serat Kasar 

 Hasil analisis terhadap kadar serat labu kuning pada lama penyimpanan dan 

metode pemasakan yang berbeda berkisar antara 6,34-7,54% (Lampiran 2). 

Pengaruh lama penyimpanan dan metode pemasakan terhadap kadar serat labu 

kuning pada berbagai kombinasi perlakuan dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 

 

Gambar 4.4 Grafik Pengaruh Lama Penyimpanan dan Metode Pemasakan terhadap 

Kadar Serat Kasar Labu Kuning 

 

 Berdasarkan Gambar 4.4 diketahui bahwa kadar serat kasar labu kuning 

cenderung meningkat dengan semakin lama penyimpanan labu kuning. Hasil 

analisis ragam menunjukkan bahwa lama penyimpanan dan metode pemasakan 

tidak memberikan pengaruh nyata (α=0,05) serta kedua faktor tidak terjadi interaksi. 

Hal ini diduga serat kasar susah untuk diuraikan. Menurut Winarno (2008), selulosa 

dan hemiselulosa lebih sukar untuk diuraikan dan mempunyai sifat-sifat sebagai 

berikut, yaitu memberi bentuk atau struktur pada tanaman, tidak larut dalam air 

dingin maupun air panas, tidak dapat dicerna oleh cairan pencernaan manusia 

sehingga tidak dapat menghasilkan energi, dapat membantu melancarkan 

pencernaan makanan, dan dapat dipecah menjadi satuan-satuan glukosa oleh 

enzim dan mikroba tertentu.  
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4.3.5 Kadar Pati  

 Hasil analisis terhadap kadar pati labu kuning pada lama penyimpanan dan 

metode pemasakan yang berbeda berkisar antara 1,56% hingga 4,19% (Lampiran 

2). Pengaruh lama penyimpanan dan metode pemasakan labu kuning terhadap 

kadar pati labu kuning dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 

 

Gambar 4.5 Grafik Pengaruh Lama Penyimpanan dan Metode Pemasakan terhadap 

Kadar Pati Labu Kuning 

 Berdasarkan Gambar 4.5 diketahui bahwa kadar pati cenderung menurun 

dengan semakin lama penyimpanan dan metode pemasakan yang berbeda. Hasil 

analisis ragam menunjukkan bahwa lama penyimpanan memberikan pengaruh 

nyata (α=0,05) terhadap kadar pati, sedangkan metode pemasakan tidak 

memberikan pengaruh yang nyata (α=0,05) terhadap kadar pati labu kuning. 

Interaksi antara kedua faktor tidak memberikan pengaruh yang nyata (α=0,05) 

terhadap kadar pati labu kuning. Pengaruh lama penyimpanan terhadap Kadar Pati 

Labu Kuning dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 Pengaruh Lama penyimpanan terhadap Kadar Pati Labu Kuning 
Lama Penyimpanan (hari) Kadar Pati (%) BNT 5% 

0 3,92 b  
10 2,91 ab 1,32 
20 1,80 a  

Keterangan : angka dengan notasi berbeda menunjukkan berbeda nyata (α=5%) 

 

 Tabel 4.6 diketahui bahwa kadar pati labu kuning dengan penyimpanan 0 

hari memiliki kadar pati tertinggi yaitu 3,92%. Sedangkan kadar pati terendah pada 

perlakuan penyimpanan selama 20 hari yaitu 1,80%.  

Penurunan kadar pati tersebut disebabkan adanya proses respirasi yang 

terjadi pada labu kuning. Menurut Murdiati dkk (2008), selama penyimpanan buah 

akan terjadi penurunan kandungan pati dan kenaikan kandungan gula. Hal ini 

disebabkan oleh adanya pemecahan cadangan makanan atau pati menjadi gula 

sederhana yang selanjutnya akan digunakan sebagai substrat respirasi. Pemecahan 

pati disebabkan oleh adanya kerja α-amilase, β-amilase dan pati fosforilase 

(Stanley, 1998). 

Sementara itu perlakuan metode pemasakan yang berbeda memberikan 

pengaruh tidak nyata terhadap kadar pati. Hal tersebut diduga pada saat labu kuning 

dipanaskan, panas yang diterima oleh bahan tidak merata, sehingga proses leaching 

(hidrasi dan pelarutan granula pati pada air) tidak dapat maksimal. 

 

4.3.6 Total Karotenoid 

 Hasil analisis kadar total karotenoid labu kuning pada lama penyimpanan dan 

metode pemasakan yang berbeda berkisar antara 11,98-30,01μg/g (Lampiran 2). 

Pengaruh lama penyimpanan dan metode pemasakan terhdap kadar total 

karotenoid labu kuning dapat dilihat pada Gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Grafik Pengaruh Lama penyimpanan dan Metode Pemasakan Labu 

Kuning terhadap Kadar Total Karotenoid Labu Kuning 

 Gambar 4.6 diketahui bahwa kadar total karotenoid cenderung semakin 

rendah dengan semakin lama penyimpanan dan metode pemasakan yang berbeda. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa lama penyimpanan dan metode 

pemasakan labu kuning memberikan pengaruh nyata (α=0,05) terhadap kadar total 

karotenoid. Interaksi antara kedua faktor juga memberikan pengaruh nyata (α=0,05) 

terhadap kadar total karotenoid. Pengaruh lama penyimpanan dan metode 

pemasakan terhadap kadar total karotenoid dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

 
Tabel 4.7 Pengaruh Lama Penyimpanan dan Metode Pemasakan Labu Kuning 

terhadap Total Karotenoid Labu Kuning 
Lama Penyimpanan 

(hari) 
Metode Pemasakan Total Karotenoid 

(μg/g) 
DMRT 5% 

0 Kukus 30,01 e  
 Rebus 27,62 d 2,62 

10 Kukus 25,43 cd 2,60 
 Rebus 24,49 c 2,56 

20 Kukus 20,01 b 2,49 
 Rebus 11,98 a 2,38 

Keterangan : angka dengan notasi berbeda menunjukkan berbeda nyata (α=5%) 

 Pada Tabel 4.7 diketahui bahwa total karotenoid labu kuning tertinggi pada 

perlakuan lama penyimpanan 0 hari dengan metode pengukusan yaitu 30,01 μg/g.  

Sedangkan total karotenoid terendah pada labu kuning penyimpanan 20 hari dengan 
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metode perebusan. Kedua perlakuan yaitu lama penyimpanan dan metode 

pemasakan labu kuning saling berinteraksi satu sama lain. Hal ini diduga karotenoid 

pada labu kuning mengalami kerusakan akibat adanya cahaya, panas, serta 

oksigen.  

Pada proses pemasakan perebusan dang pengukusan menggunakan suhu 

yang tinggi, sehingga jaringan kromoplas yang terdapat dalam sitoplasma buah 

mengalami kerusakan. Kromoplas merupakan organel yang mengandung pigmen 

karotenoid pada buah-buahan (Widjanarko, 2008). Akibat dari kromoplas yang rusak 

tersebut mengakibatkan karotenoid didalamnya keluar dari dalam sel  sehingga 

kadar total karotenoid mengalami penurunan. Selain itu, labu kuning metode 

pemasakan perebusan memiliki kadar karotenoid lebih rendah dibandingkan dengan 

labu kuning metode pemasakan pengukusan. Hal tersebut disebabkan pada proses 

perebusan menggunakan media air panas sedangkan pada proses pengukusan 

menggunakan media uap air sehingga karotenoid yang telah keluar akibat 

kerusakan kromoplas tersebut lebih larut dalam dalam media air panas dari pada 

uap air. Hal ini didukung oleh Ristanti (2016) walaupun karoten bersifat larut dalam 

lemak, namun masih dimungkinkan karoten larut dalam air karena karoten tersebut 

masih berikatan dengan air. 

 Dalam penelitian Valenzuela (2011) semakin lama penyimpanan labu kuning, 

maka total karoten pada labu kuning akan semakin meningkat. Hal tersebut 

disebabkan oleh adanya biosintesis karotenoid selama penyimpanan. Namun pada 

penelitian ini, total karoten pada labu kuning mengalami penurunan. Hal tersebut 

diduga disebabkan terjadinya proses oksidasi selama penyimpanan. Labu kuning 

selama penyimpanan dikemas menggunakan plastik pp dengan tingkat kerapatan 

yang tidak terlalu rapat, sehingga didalam kemasan masih ada kandungan oksigen. 

Adanya oksigen memicu proses oksidasi non enzimatik, dimana terjadi degradasi 

betakaroten sehingga menyebabkan ikatan konjugasi rusak dan mengakibatkan 

warna lebih pucat (Rodriguez dan Kimura, 2009). Perubahan warna yang menjadi 

lebih pucat berhubungan dengan penurunan nilai total karoten. 

 Selain akibat adanya pengaruh suhu dan oksidasi, penurunan total 

karotenoid labu kuning juga diduga diakibatkan adanya cahaya. Pada saat 

penyimpanan menggunakan plastik pp berwarna bening sehingga labu kuning 

terpapar langsung dengan cahaya. Cahaya menyebabkan molekul karotenoid 
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terdegradasi lebih cepat, yang ditunjukkan dengan penurunan absorbansi dan 

pemucatan warna ekstrak karotenoid setelah iradiasi cahaya dari orange pekat 

menjadi kuning muda akibat putusnya ikatan rangkap pada struktur karotenoid 

sehingga struktur dan sifat-sifat karotenoid menjadi berubah (Button et al, 2008). 

 

4.3.7 Total Fenol 

 Hasil analisis terhadap total fenol labu kuning dengan perlakuan lama 

penyimpanan dan metode pemasakan yang berbeda berkisar antara 18,28-24,27 

mg/g GAE (Lampiran 2). Pengaruh lama penyimpanan dan metode pemasakan 

terhadap total fenol labu kuning dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 

 

Gambar 4.7 Grafik Pengaruh Lama Penyimpanan dan Metode Pemasakan terhadap 

Total Fenol Labu Kuning 

 

 Gambar 4.7 diketahui bahwatotal fenol labu kuning cenderung menurun 

dengan semakin lama penyimpanan serta metode pemasakan yang berbeda. Hasil 

analisis ragam menunjukkan bahwa lama penyimpanan dan metode pemasakan 

memberikan pengaruh nyata (α=0,05) terhadap total fenol labu kuning. Interaksi 

antara kedua faktor tidak memeberikan pengaruh nyata terhadap (α=0,05) total fenol 
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labu kuning. Pengaruh lama penyimpanan labu kuning terhadap total fenol labu 

kuning dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

 

Tabel 4.8 Pengaruh Lama Penyimpanan terhadap Total Fenol Labu Kuning 
Lama Penyimpanan (hari) Total Fenol (mg/g GAE) BNT 5% 

0 23,65 c  
10 21,07 b 1,12 
20 18,57 a  

Keterangan : angka dengan notasi berbeda menunjukkan berbeda nyata (α=5%) 

 Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa lama penyimpanan labu kuning 0 

hari memiliki kadar total fenol tertinggi sebesar 23,65 mg/g GAE. Sedangkan labu 

kuning penyimpanan 20 hari memiliki kadar total fenol terendah sebesar 18,57 mg/g 

GAE. Penurunan kadar total fenol diduga karena adanya proses oksidasi ataupun 

secara enzimatis akibat proses pelukaan. Adanya luka menginduksi sintesis enzim 

PAL (Phenilalanin Ammonia Liase) dalam metabolisme fenolik yang berfungsi 

meningkatkan produksi komponen dan pencoklatan (Murdijati dan Yuliana, 2014).  

Menurut Chilaka et al. (2002) penurunan kandungan total fenol dalam suatu bahan 

dapat disebabkan terjadinya oksidasi senyawa fenolik oleh udara atau karena 

aktifitas enzim polyphenol oksidase (PPO) di dalam bahan tersebut. Senyawa 

polifenol teroksidasi akan membentuk senyawa quinone yang tidak terukur pada 

analisis total fenol. Oksidasi senyawa fenolik oleh PPO pada produk nabati 

menyebabkan perubahan warna produk menjadi kecoklatan (Wisnu dkk, 2015).  

Sementara itu, pengaruh metode pemasakan terhadap kadar air labu kuning 

dapat dilihat pada Tabel 4.9 

Tabel 4.9 Pengaruh Metode Pemasakan terhadap Total Fenol Labu Kuning 
Metode Pemasakan Kadar Air (mg/g GAE) BNT 5% 

Kukus 21,58 b 
0,79 

Rebus 20,61 a 

Keterangan : angka dengan notasi berbeda menunjukkan berbeda nyata (α=5%) 

 

 Pada Tabel 4.9 diketahui bahwa total fenol labu kuning tertinggi pada 

metode pengukusan yaitu 21,58 mg/g GAE. Sedangkan total fenol labu kuning 

terendah pada metode perebusan yaitu 20,61 mg/g GAE. Hal tersebut diduga 

disebabkan karena media pada perebusan berupa air mendidih sehingga kehilangan 

komponen fenol yang larut pada perebusan lebih banyak dibandingkan pengukusan 
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dengan media berupa uap air panas. Air panas sebagai media panas akan 

memberikan panas yang dapat merusak dinding sel dan membran plasma, sehingga 

air panas akan masuk kedalam dinding sel dan vakuola yang kemudian melarutkan 

senyawa fenol kedalam cairan pengolahan (Aisyah dkk, 2015). Menurut Azizah et al. 

(2009) semakin lama waktu pemasakan maka semakin besar penurunan komponen 

fenolik yang terukur. Hal ini dapat disebabkan karena kerusakan dan terlarutnya 

senyawa fenolik selama pemasakan, seperti yang diketahui sebagian besar 

senyawa bioaktif relatif tidak stabil panas dan bersifat mudah terlarut.  

 

4.3 Karakteristik Fisik Labu Kuning  

4.3.1 Tekstur 

 Analisis tekstur pada penelitian ini menggunakan alat tensile strength. Alat ini 

digunakan untuk menentukan tingkat tekstur pada bahan dengan memberikan 

beban pada bahan melalui jarum dan ditunjukkan dengan satuan Newton (N). 

Rerata tekstur labu kuning setelah perlakuan penyimpanan dan pemasakan berkisar 

antara 8,63 – 10,69 N (Lampiran 3). Grafik rerata tingkat tektur labu kuning dapat 

dilihat pada Gambar 4.8 

 

 

Gambar 4.8 Grafik Pengaruh Lama Penyimpanan Labu Kuning terhadap Tekstur 

Labu Kuning  

 Berdasarkan Gambar 4.8 diketahui bahwa nilai tekstur labu kuning 

cenderung menurun dengan semakin lama penyimpanan dan metode pemasakan 
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yang berbeda. Hasil analisis ragam tingkat penyimpanan labu kuning memberikan 

pengaruh nyata (α = 0,05) terhadap nilai tekstur labu kuning, sedangkan metode 

pemasakan tidak memberikan pengaruh nyata (α = 0,05) terhadap nilai tekstur labu 

kuning. Interaksi anata kedua faktor tidak memberikan pengaruh nyata (α = 0,05)  

terhadap nilai tekstur labu kuning. Rerata pengaruh penyimpanan labu kuning 

terhadap nilai tekstur labu kuning dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

 

Tabel 4.10 Pengaruh Lama Penyimpanan terhadap Nilai Tekstur Labu Kuning 

Lama Penyimpanan (hari) Nilai Tekstur (N) BNT 5% 

0 11,02 b  
10 9,80 ab 1.22 
20 8,79 a  

Keterangan : angka dengan notasi berbeda menunjukkan berbeda nyata (α=5%) 

 Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa labu kuning dengan 

penyimpanan 0 hari memiliki nilai tekstur tertinggi yaitu sebesar 11,02 N. Sedangkan 

nilai tekstur labu kuning dengan lama penyimpanan 20 hari memiliki nilai tekstur 

terendah yaitu sebesar 11,02 N. 

Selama penyimpanan labu kuning, proses respirasi masih terjadi sehingga 

menyebabkan proses pematangan. Pematangan buah dikaitkan dengan pelunakan 

yang ditandai dengan perubahan dinding sel. Menurut Gonzalves dkk (2005) 

melaporkan bahwa pelunakan jaringan pada saat pemasakan dan penyimpanan 

pada kultivar C. maxima dan C. moschata disebabkan oleh pelarutan total pektin, 

sehingga mengakibatkan menurunnya adhesi sel, ketebalan dinding sel dan pada 

akhirnya mempengaruhi perubahan tekstur. Perubahan secara kimiawi juga terjadi 

pada dinding sel yang tersusun dari senyawa-senyawa kompleks dari golongan 

karbohidrat struktural, seperti selulosa, hemiselulosa, pektin dan lignin (Widjanarko, 

2012).. Proses hidrolisis protopektin dan pektin yang berperan dalam menjaga 

tingkat kekerasan buah menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana dan 

bersifat larut dalam air sehingga menyebabkan perubahan tekstur menjadi lunak 

(Prasanna et al, 2007).  

Penurunan tekstur labu kuning selama penyimpanan berhubungan kadar pati 

labu kuning selama penyimpanan. Korelasi antar kedua parameter dapat dilihat 

pada Gambar 4.9. 
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Gambar 4.9 Grafik Korelasi antara Tekstur dan Kadar Pati Labu Kuning Selama 

Penyimpanan 

 

 Gambar 4.9 diketahui bahwa adanya korelasi positif antara nilai tekstur 

dengan kadar pati yang dapat dilihat dari persamaan y = 1,0079x + 6,9706 dengan 

koefisien korelasi (R2) sebesar 0,9712. Persamaan tersebut berarti bahwa setiap 

penurunan kadar pati sebesar x, maka nilai tekstur mengalami penurunan sebesar 

1,0079 kali ditambah 6,69706. Koefisien korelasi sebesar 0,9712 memiliki makna 

penurunan nilai tekstur sebesar 97% dipengaruhi oleh kadar pati. Hal tersebut 

menandakan semakin rendah kadar pati maka nilai tekstur juga akan semakin 

menurun. Pati merupakan salah satu komponen pembentuk dinding sel. Selama 

penyimpanan, pati dirombak menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga 

tekstur buah akan menjadi lunak akibat perubahan komposisi dinding sel. Menurut 

Widjanarko (2012), selama buah memasuki fase perkembangan dan kemasakan sel, 

buah menjadi lunak dan rasanya berubah manis akibat perombakan karbohidrat 

(pati) menjadi gula-gula sederhana. Selain itu, protopektin yang merupakan induk 

senyawa pektin secara bertahap terdegradasi secara enzimatis sejalan dengan 

meningkatnya tingkat kemasakan buah. Protopektin yang mula-mulatidak larut 

dalam air, teruarai menjadi molekul yang lebih sederhana (asam pektat, asam 

galakturonat). Kecepatan menurunnya kelunakan buah sebanding dengan 

kecepatan degradasi pati.   

y = 1.0079x + 6.9706
R² = 0.9712
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4.3.2 Warna Kecerahan (L) 

 Analisis kecerahan (L) bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama 

penyimpanan dan metode pemasakan terhadap kecerahan warna labu kuning 

sesuai dengan kombinasi perlakuan. Analisis kecerahan (L) menunjukkan kecerahan 

warna atau hitam putihnya (gelap terang) suatu objek. Hasil pengukurannya 

dinyatakan dengan skala antara 0-100 yang berarti semakin rendah nilainya maka 

produk tersebut semakin gelap (Jatmiko, 2014). Hasil analisis tingkat kecerahan labu 

kuning berkisar antara 59,54-65,51 (Lampiran 3). Pengaruh lama penyimpanan dan 

metode pemasakan labu kuning terhadap tingkat kecerahan labu kuning dapat 

dilihat pada Gambar 4.10. 

 
Gambar 4.10. Grafik Pengaruh Lama Penyimpanan dan Metode Pemasakan Labu 

Kuning terhadap Kecerahan (L) Labu Kuning 

 Berdasarkan Gambar 4.10 diketahui bahwa tingkat kecerahan cenderung 

meningkat dengan semakin lama penyimpanan labu kuning. Hasil analisis ragam 

lama penyimpanan labu kuning memberi pengaruh nyata (α = 0,05) terhadap tingkat 

kecerahan labu kuning, selain itu metode pemasakan juga memberi pengaruh nyata 

(α = 0,05) terhadap tingkat kecerahan labu kuning. Interaksi antara kedua faktor 

berpengaruh nyata (α = 0,05). Rerata pengaruh penyimpanan labu kuning dan 

metode pemasakan terhadap nilai kecerahan labu kuning dapat dilihat pada Tabel 

4.11. 
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Tabel 4.11  Pengaruh Lama Penyimpanan dan Metode Pemasakan terhadap 

Kecerahan (L) Labu Kuning 
Lama Penyimpanan (hari) Metode Pemasakan Kecerahan DMRT 5% 

0 Kukus 59,54 ab 1,257 
 Rebus 59,32 a 1,202 

10 Kukus 61,07 b 1,288 
 Rebus 61,41 c 1,309 

20 Kukus 63,55 d 1,322 
 Rebus 65,51 e  

Keterangan : angka dengan notasi berbeda menunjukkan berbeda nyata (α=5%) 

Pada Tabel 4.11 diketahui bahwa penyimpanan labu kuning 20 hari dan 

metode pemasakan perebusan memberikan nilai kecerahan tertinggi yaitu 65,51. 

Sedangkan nilai kecerahan terendah diperoleh pada kombinasi penyimpanan labu 

kuning 0 hari dan metode pemasakan perebusan yaitu 59,32. Akan tetapi pada labu 

kuning penyimpanan 20 hari, perbedaan tingkat kecerahan labu kuning akibat 

metode pemasakan yang berbeda lebih besar dibandingkan dengan perbedaan 

tingkat kecerahan labu kuning penyimpanan 0 hari dan 10 hari. Hal tersebut 

berhubungan dengan kadar total karotenoid labu kuning dimana total karotenoid 

labu kuning penyimpanan 20 hari mengalami penurunan akibat adanya oksigen, 

cahaya dan suhu tinggi selama penyimpanan dan pemasakan.  

Perubahan nilai kecerahan yang semakin meningkat menunjukkan labu 

kuning setelah penyimpanan memiliki warna yang semakin cerah. Perubahan warna 

pada labu kuning berhubungan dengan total karotenoidnya. Nilai kecerahan yang 

meningkat dapat menunjukkan penurunan nilai total karotenoid selama 

penyimpanan. Perubahan kecerahan yang menjadi semakin cerah disebabkan oleh 

proses oksidasi karoten secara non enzimatik selama penyimpanan, dimana terjadi 

degradasi betakaroten sehingga menyebabkan ikatan konjugasi rusak dan 

mengakibatkan warna lebih pucat (Rodriguez dan Kimura, 2009).  

Perbedaan metode pemasakan memberikan pengaruh nyata terhadap nilai 

kecerahan, dimana pemasakan dengan metode pengukusan memiliki nilai 

kecerahan yang lebih rendah daripada pemasakan dengan metode perebusan. Hal 

tersebut menunjukkan labu kuning dengan pengukusan memiliki warna yang lebih 

gelap daripada labu kuning dengan perebusan. Hal tersebut disebabkan oleh 

perbedaan jenis transfer panas yang berbeda pada kedua jenis metode yang 

digunakan. Pengukusan memiliki jenis transfer panas berupa uap panas, uap panas 

tersebut dapat memicu timbulnya oksidasi fenol. Adanya panas dan oksigen 
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mengakibatkan senyawa total fenol pada bahan teroksidasi dalam larutan alkali atau 

karena aktifitas enzim polifenol okidase yang membentuk radikal orti-semiquinomn 

yang bersifat reaktif dan dapat bereaksi lebih lanjut dengan senyawa amino 

membentuk produk berwarna coklat (Aisyah dkk, 2015). Akibat dari proses oksidasi 

tersebut menyebabkan intensitas warna labu kuning metode pengukusan memiliki 

warna yang lebih gelap daripada labu kuning metode pemasakan perebusan. 

Sedangkan pada perebusan, bahan terendam didalam air sehingga bahan kontak 

dengan oksigen lebih diminimalisir (Ristanti, 2016). 

Peningkatan nilai kecerahan berhubungan dengan perubahan total 

karotenoid labu kuning selama penyimpanan. Korelasi antar kedua parameter 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.11.  

 

 

Gambar 4.11 Grafik Korelasi antara Nilai Kecerahan dan Total Karotenoid Labu 

Kuning Selama Penyimpanan 
 
 
 Gambar 4.11 menunjukkan adanya korelasi negatif antara nilai kecerahan 

dengan total karotenoid labu kuning selama penyimpanan yang dapat dilihat dari 

persamaan y = -0,3628x + 70,17 dengan koefisien korelasi (R2) sebesar 0,955. Hal 

ini memiliki arti bahwa setiap penurunan total karotenoid sebesar x maka nilai 

kecerahan akan mengalami peningkatan sebesar 0,3628 kali ditambah 70,17. 

Koefisien korelasi sebesar 0,955 menunjukkan bahwa kenaikan nilai kecerahan 

y = -0.3628x + 70.17
R² = 0.955
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sebesar 95% dipengaruhi oleh total karotenoid. Hal ini terjadi karena selama 

penyimpanan karoten mengalami oksidasi yang menyebabkan warna labu kuning 

menjadi lebih pucat.  

 

4.3.3 Warna Kemerahan (a*) 

 Analisis kemerahan (a*) bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama 

penyimpanan dan metode pemasakan labu kuning terhdap warna kemerahan labu 

kuning sesuai dengan kombinasi perlakuan. Kemerahan ditunjukkan dengan notasi 

a (redness). Intensitas warna kemerahan memiliki kisaran nilai dari (-80) – (+100) 

yang menunjukkan warna dari hijau ke merah (Indrayati, 2013). Semakin besar nilai 

kemerahan maka tingkat kemerahan (a*) akan semakin tinggi pula. 

 Hasil analisis tingkat kemerahan (a*) labu kuning berkisar antara 2,75-5,07 

(Lampiran 3). Pengaruh lama penyimpanan dan metode pemasakan lanu kuning 

terhadap tingkat kecerahan dapat dilihat pada Gambar 4.12. 

 

 

Gambar 4.12. Grafik Pengaruh Lama Penyimpanan dan Metode Pemasakan Labu 

Kuning terhadap Kemerahan (a*) Labu Kuning 

Berdasarkan Gambar 4.12 diketahui bahwa tingkat kemerahan (a*) labu 

kuning cenderung menurun seiring dengan semakin lamaya proses penyimpanan 

dan metode pemasakan yang berbeda. Hasil analisis ragam tingkat lama 

penyimpanan labu kuning memberikan pengaruh nyata (α = 0,05) terhadap tingkat 

kemerahan labu kuning, sedangkan metode pemasakan tidak memberikan pengaruh 

nyata (α = 0,05) terhadap nilai kemerahan. Interaksi antara kedua faktor yaitu lama 
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penyimpanan dan metode pemasakan labu kuning tidak berpengaruh nyata (α = 

0,05). Pengaruh lama penyimpanan labu kuning terhadap tingkat kemerahan labu 

kuning dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

 

Tabel 4.11 Pengaruh Lama Penyimpanan terhadap Tingkat Kemerahan Labu 

Kuning 
Lama Penyimpanan (hari) Kemerahan (a*) BNT 5% 

0 4,79 c  
10 3,78 b 0,62 
20 2,80 a  

Keterangan : angka dengan notasi berbeda menunjukkan berbeda nyata (α=5%) 

Pada Tabel 4.11. diketahui bahwa nilai kemerahan labu kuning tertinggi pada 

lama penyimpanan 0 hari yaitu 4,79. Sedangkan nilai kemerahan labu kuning yang 

terendah pada lama penyimanan 20 hari yaitu 2,80. Nilai kemerahan 

mengindikasikan terjadinya reaksi reaksi pencoklatan non enzimatis pada bahan 

pangan. Nilai kemerahan yang rendah maka nilai kecerahannya tinggi karena nilai 

kemerahan berbanding terbalik dengan nilai kecerahan. Perubahan warna ini 

mengindikasikan bahwa semakin lama penyimpinan kemerahan buah labu kuning 

semakin meningkat. Semakin lama labu kuning disimpan maka akan terjadi 

perubahan warna dari kuning menjadi oranye (Sharma dan Rao, 2013). Namun 

dalam penelitian ini, nilai kemerahan mengalami penurunan yang disebabkan 

pelukaan pada buah. Adanya luka menginduksi sintesis enzim PAL (Phenilalanin 

Ammonia Liase) dalam metabolisme fenolik yang berfungsi meningkatkan produksi 

komponen dan pencoklatan (Murdijati dan Yuliana, 2014). Selama  penyimpanan 

kandungan fenol mengalami penurunan akibat teroksidasi sehingga nilai kemerahan 

juga mengalami penurunan akibat enzim PPO yang mengkatalis oksidasi fenol tidak 

dapat bekerja karena menurunnya ketersediaan fenol. 

Sementara itu perlakuan metode pemasakan yang berbeda memberikan 

pengaruh tidak nyata terhadap nilai kemerahan labu kuning. Nilai kemerahan 

menunjukkan warna labu kuning yang cenderung gelap, yang dipengaruhi oleh 

adanya kandungan gula. Gula yang dipanaskan terus hingga suhunya melampaui 

titik leburnya akan  terjadi proses karamelisasi. Pembentukan caramel ini membantu 

mempertajam warna dan menghasilkan warna yang kecoklatan (gelap) (Winarno, 
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2002). Namun, suhu yang digunakan selama pemasakan kurang stabil sehingga 

proses karamelisasi tidak terjadi. 

 

4.2.4 Warna Kekuningan (b*) 

 Analisis kekuningan (b*) bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama 

penyimpanan dan metode pemasakan labu kuning terhadap warna kekuningan labu 

kuning sesuai dengan kombinasi perlakuan. Hasil analisis nilai kekuningan (b*) labu 

kuning berkisar antara 27,74 – 33,45 (Lampiran 3). Pengaruh lama penyimpanan 

dan metode pemasakan labu kuning terhadap nilai kekuningan dapat dilihat pada 

Gambar 4.13. 

 

 

Gambar 4.13. Grafik Pengaruh Lama Penyimpanan dan Metode Pemasakan Labu 

Kuning terhadap nilai Kekuningan (b*) Labu Kuning 

 Berdasarkan Gambar 4.13 diketahui bahwa semakin lama penyimpanan 

labu kuning maka tingkat kekuningan akan cenderung meningkat. Hasil analisis 

ragam menunjukkan lama penyimpanan memberikan pengaruh nyata (α = 0,05) 

terhadap tingkat kekuningan labu kuning, sedangkan metode pemasakan tidak 

memberi pengaruh nyata (α = 0,05) terhadap tingkat kekuningan produk. Interaksi 

antara kedua faktor tidak memberi pengaruh nyata (α = 0,05). Rerata tingkat 

kekuningan labu kuning akibat lama penyimpanan labu kuning dapat dilihat pada 

Tabel 4.12. 
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Tabel 4.12 Pengaruh Lama Penyimpanan terhadap Tingkat Kekuningan Labu 

Kuning 
Lama Penyimpanan (hari) Kekuningan (b*) BNT 5% 

0 27,91 a  
10 32,08 b 1,70 
20 33,39 b  

Keterangan : angka dengan notasi berbeda menunjukkan berbeda nyata (α=5%) 

 Berdasarkan Tabel 4.12 diketahui bahwa labu kuning dengan lama 

penyimpanan 20 hari memiliki nilai kekuningan tertinggi yaitu 33,39. Sedangkan labu 

kuning penyimpanan 10 hari memiliki nilai kekuningan terendah yaitu 27,91. 

Peningkatan nilai kekuningan labu kuning tersebut menunjukkan perubahan warna 

labu kuning yang semakin kuning. Hal tersebut seiring dengan meningkatnya nilai 

kecerahan, dimana peningkatan nilai kecerahan sebagai akibat dari oksidasi karoten 

secara non enzimatik selama penyimpanan. Adanya oksidasi non enzimatik tersebut 

menyebabkan degrdasi betakaroten sehingga menyebabkan ikatan konjugasi rusak 

dan mengakibatkan warna lebih pucat (Rodriguez dan Kimura, 2009).  

Sementara itu perlakuan metode pemasakan yang berbeda memberikan 

pengaruh tidak nyata terhadap nilai kekuningan labu kuning. Hal tersebut diduga 

pada saat labu kuning dipanaskan, panas yang diterima oleh bahan tidak merata, 

sehingga tidak berpengaruh pada perubahan nilai kekuningan. 

 

4.4 Perlakuan Terbaik Labu Kuning Potong 

4.4.1 Perlakuan Terbaik Secara Kimia dan Fisik 

 Perlakuan terbaik berdasarkan hasil analisis kimia dan fisik menggunakan 

metode Multiple Objective Decision Making (MODM) (Zeleny, 1982). Parameter 

yang digunakan pada penentuan perlakuan terbaik secara kimia dan fisik meliputi 

hasil kadar air, kadar pati, total gula, serat kasar, kadar abu, total karotenoid, total 

fenol, warna (L, a, b) dan tekstur. Berdasarkan hasil penentuan terbaik secara kimia 

dan fisik adalah perlakuan L1M1 (lama penyimpanan 0 hari dan metode pemasakan 

pengukusan). Karakteristik kimia dan fisik labu kuning potong dapat dilihat pada 

Tabel 4.13. 
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Tabel 4.13 Karakteristik Kimia dan Fisik Labu Kuning Potong Perlakuan Terbaik 
Parameter Nilai 

Pengharapan 
Labu Kuning Potong Perlakuan Terbaik 

Kadar Air (%) Terendah 87,51 
Kadar Pati (%) Tertinggi 3,64 
Total Gula (%) Terendah 5,83 
Kadar Surat Kasar (%) Tetinggi 7,18 
Kadar Abu (%) Tertinggi 0,63 
Total Karotenoid (μg/g) Tertinggi 30,01 
Total Fenol (mg/g GAE) Tertinggi 24,27 
Warna (L) Terendah 59,32 
Warna (a) Tertinggi 5,07 
Warna (b) Terendah 27,74 
Tekstur (N) Tertinggi 10,69 

 

 Buah labu kuning potong perlakuan terbaik harus memenuhi parameter 

kualitas buah potong yang meliputi penampakan, tekstur, flavor, dan nilai gizinya. 

Karakteristik labu kuning potong secara kimia ditinjau berdasarkan kadar air, kadar 

pati, total gula, kadar serat kasar, kadar abu, kadar total karotenoid dan kadar total 

fenol. Nilai pengharapan yang diinginkan dari kadar air labu kuning adalah kadar air 

terendah. Hal tersebut berkaitan dengan aktivitas air produk. Kandungan air pada 

makanan akan mempengaruhi ketahanan produk terhadap mikroba dimana jumlah 

air bebas dapat digunakan mikroorganisme untuk pertumbuhannya (Winarno, 2008). 

Kadar pati labu kuning diharapkan tinggi, sedangkan, total gula labu kuning 

diharapkan rendah. Hal tersebut berkaitan dengan perubahan kadar pati dan total 

gula selama penyimpanan. Selama penyimpanan buah akan terjadi penurunan 

kandungan pati dan kenaikan kandungan gula (Murdiati dkk, 2008). Apabila pada 

saat penyimpanan kadar pati yang masih tinggi dan total gula rendah, lama 

penyimpanan labu kuning potong memiliki umur simpan yang panjang karena pati 

belum dirubah menjadi gula.  Apabila total gula tinggi sedangkan kadar pati rendah 

dapat menurunkan umur simpan karena adanya gula akan digunakan metabolisme 

oleh mikroorganisme (Jennylynd dan Tipvanna, 2010). Nilai pengharapan untuk 

kadar serat kasar, abu, total karotenoid dan total fenol diinginkan tinggi. Hal tersebut 

berkaitan dengan faktor kualitas nutrisi dimana buah dan sayur memainkan peranan 

penting dalam nutrisi yang dibutuhkan manusia khususnya sebagai suumber vitamin 

(vitamin A, vitamin C, vitamin B6, thiamine, niacin), mineral, dan serat. Konstituen 

lain yang dapat menurunkan resiko kanker, penyakit jantung, dan penyakit lainnya 

termasuk flavonoid, karotenoid, polifenol dan fitonutrien lainnya (Kader, 2002). 
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Karakteristik labu kuning secara fisik ditinjau berdasarkan perubahan warna 

dan teksturnya. Nilai pengharapan untuk perubahan warna kecerahan (L) dan 

kekuningan (b) diinginkan rendah. Hal tersebut berkaitan dengan kandungan 

karotenoid labu kuning. Nilai kecerahan yang rendah menunjukkan kadar karotenoid 

pada labu kuning belum mengalami degradasi beta karoten secara isomerisasi dan 

oksidasi enzimatik maupun non enzimatik (cahaya dan oksigen) yang menyebabkan 

ikatan konjugasi rusak dan mengakibatkan warna lebih pucat (Rodriguez dan 

Kimora, 2009). Berkebalikan dengan kecerahan dan kekuningan, nilai warna 

kemerahan nilai pengharapan yang diinginkan tinggi. Nilai kemerahan yang tinggi 

menunjukkan warna yang lebih orange. Hal tersebut juga menunjukkan buah masih 

segar atau kualitas masih baik karena belum mengalami oksidasi yang 

menyebabkan warna buah menjadi lebih gelap. Nilai pengharapan tekstur labu 

kuning yang diinginkan tinggi. Tekstur yang tinggi menunjukkan labu kuning memiliki 

tekstur keras. Tekstur yang keras menunjukkan buah masih memiliki kualitas yang 

baik karena belum mengalami pelunakan. Pelunakan jaringan pada buah serta 

hilangnya integritas dan kebocoran cairan dari beberapa produk potong dapat 

menjadi penyebab utama kualitas yang buruk (Kader, 2002). 

Hasil perlakuan terbaik yaitu labu kuning 0 hari (tanpa penyimpanan) 

menunjukkan labu dengan kondisi segar memiliki karakteristik fisik dan kimia yang 

terbaik. Namun jika diinginkan untuk disimpan, labu kuning dengan penyimpanan 10 

hari dan metode pemasakan pengukusan, memiliki karakteristik fisik dan kimia yang 

mendekati dengan labu kuning penyimpanan 0 hari (tanpa penyimpanan). Labu 

kuning penyimpanan 10 hari dan metode pemasakan pengukusan masih bisa 

dikatakan baik karena perubahan karakteristik fisik dan kimianya tidak begitu besar 

apabila dibandingkan dengan labu kuning penyimpanan 20 hari. 
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BAB V PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama penyimpanan labu kuning potong 

berpengaruh nyata terhadap tekstur, warna (L,a,b), kadar air, total gula, kadar pati, 

total karotenoid, dan total fenol labu kuning namun tidak berpengaruh nyata 

terhadap kadar serat kasar dan kadar abu labu kuning.  

Metode pemasakan labu kuning potong berpengaruh nyata terhadap warna 

(L), kadar air, kadar abu, kadar total karotenoid, dan total fenol labu kuning namun 

tidak berpengaruh nyata terhadap tekstur, warna (a,b), total gula, kadar pati, kadar 

serat kasar labu kuning.  

Interaksi antara lama penyimpanan dan metode pemasakan labu kuning 

potong berpengaruh nyata terhadap kecerahan warna (L) dan kadar total karotenoid 

labu kuning potong namun tidak berpengaruh nyata terhadap tekstur, warna (a,b), 

kadar air, total gula, kadar abu, kadar pati, kadar serat kasar, dan total fenol labu 

kuning potong. Perlakuan terbaik secara kimia dan fisik pada perlakuan 

penyimpanan labu kuning 0 hari dengan metode pemasakan pengukusan. 

 

5.2 Saran 

 Beberapa saran yang dapat disampaikan setel;ah melakukan penelitian ini 

ialah : 

1. Perlu dilakukan analisa mikrobiologi labu kuning potong selama 

penyimpanan sehingga dapat diketahui umur simpan labu kuning potong. 

2. Perlu dilakukan penelitian penambahan bahan pelapis (edible coating) 

sehingga dapat memperpanjang umur simpan labu kuning potong. 

3. Perlu dilakukan penelitian jenis pengemas dan suhu penyimpanan yang tepat 

untuk memperpanjang umur simpan labu kuning potong.   
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