
 

1 
 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Buah labu kuning memiliki potensi besar untuk dibudidayakan di 

Indonesia dan produksinya yang semakin meningkat. Data produksi labu kuning 

yang tercatat dalam BPS tahun 2013 adalah 369.846 ton. Labu kuning atau waluh 

merupakan bahan pangan yang kaya karotenoid, vitamin A, B, dan C, mineral, 

serta karbohidrat. Daging buahnya mengandung antiokisidan sebagai penangkal 

berbagai jenis kanker. Karbohidrat labu kuning sebesar 6,6 %, sehingga 

mempunyai potensi sebagai substrat fermentasi tape. Penggunaan labu kuning 

sebagai bahan baku tape adalah kandungan karotennya yang tinggi berkisar 169 

mg/100 g sehingga dapat meningkatkan nilai gizi pada tape (Santoso, Basito, dan 

Rahadian, 2013).  

Tape merupakan salah satu makanan tradisional hasil proses fermentasi 

yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia, karena rasanya enak, harganya 

murah, cara membuatnya mudah, praktis dan aman, serta meningkatkan nilai gizi. 

Secara umum, tape dibuat dari bahan baku ubi kayu (singkong), beras ketan hitam 

dan beras ketan putih. Prinsip dasar fermentasi pangan berpati adalah degradasi 

komponen pati menjadi dekstrin dan gula, selanjutnya diubah menjadi alkohol dan 

asam sehingga menyebabkan tape mempunyai sifat khas yaitu manis keasam-

asaman, alkoholis dan beraroma khas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

dalam proses fermentasi tape, diantaranya; jenis bahan (subtrat), ragi, lama 

fermentasi dan pengolahan (Hidayat, 2006). 
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Pengukusan bertujuan untuk melunakkan bahan baku serta menonaktifkan 

mikroba yang tidak diinginkan. Labu kuning memiliki tektur yang berair dan 

mudah hancur saat dikukus dengan waktu yang lama. Untuk mendapatkan tekstur 

labu kuning yang agak keras dan tidak hancur selama pengukusan, dapat 

dilakukan dengan mengatur waktu pengukusan (Harris and Karmas, 2009). 

Lama pengukusan berdasarkan penelitian (Adhitya dan Yusa, 2010) 

adalah 10 menit, 15 menit dan 20 menit. Pengukusan bahan baku tape akan 

memudahkan terjadinya perombakan oleh aktivitas enzim yang diperoleh dari ragi 

yang ditambahkan. Penambahan ragi berdasarkan perlakuan terbaik dari penelitian  

(Simbolon, 2008) sebesar 0,5 % b/b, penelitian (Santoso dan Prakosa, 2008) 

sebesar 1,0 % b/b, dan penelitian (Fitriyanah, 2007) sebesar 1,5 % b/b. Selain 

lama pengukusan dan konsentrasi ragi, lama fermentasi juga dapat mempengaruhi 

karakteristik tape labu kuning yang dihasilkan. Fermentasi yang terlalu lama dapat 

menghasilkan tape yang memiliki rasa asam yang kurang disukai panelis. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelititian ini bertujuan untuk mengetahui  

pengaruh lama pengukusan dan konsentrasi ragi tape yang tepat pada proses 

fermentasi tape labu kuning. 

1.2  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini antara lain: 

1. Mengetahui interaksi antara lama pengukusan dan konsentrasi ragi tape 

terhadap kualitas fisik, kimia dan organoleptik tape labu kuning 

2. Mengetahui pengaruh lama pengukusan terhadap kualitas fisik, kimia dan 

organoleptik tape labu kuning 
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3. Mengetahui pengaruh penambahan konsentrasi ragi tape terhadap kualitas 

fisik, kimia dan organoleptik tape labu kuning 

1.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1. Diduga ada interaksi antara lama pengukusan dan konsentrasi ragi terhadap 

kualitas fisik, kimia dan organoleptik tape labu kuning 

2. Diduga ada pengaruh lama pengukusan terhadap kualitas fisik, kimia dan 

organoleptik tape labu kuning 

3. Diduga ada pengaruh penambahan konsentrasi ragi tape terhadap kualitas 

fisik, kimia dan organoleptik tape labu kuning 

 


