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I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. 

Salah  satu  hasilnya  adalah  sayuran dan buah-buahan.  Seperti  yang  kita  

ketahui  sayuran  dan  buah-buahan merupakan salah satu sumber pangan yang 

begitu penting untuk dikonsumsi oleh masyarakat, karena kandungan gizi pada 

sayuran dan buah-buahan sendiri sudah terbukti berperan penting dalam 

menunjang kesehatan tubuh (Almatsier, 2011). Buah yang mempunyai potensi 

untuk dikembangkan di Indonesia adalah labu kuning.  Penyebaran  labu  kuning  

telah  merata  di  Indonesia,  hampir  di  semua kepulauan  Nusantara  terdapat  

tanaman  buah  labu  kuning  (Anonim, 2010). Jumlah produksi labu kuning 

cukup melimpah setiap tahunnya, buah  labu   kuning  juga  merupakan  jenis  

tanaman  yang  produktif, sebab  setiap  1  hektar  lahan  dapat  menghasilkan  20-

40  ton buah labu kuning dalam waktu yang relatif singkat, hanya sekitar 40-60 

hari (Rahmat, 1998). 

Labu kuning atau waluh merupakan bahan pangan yang kaya vitamin A, B, 

dan C, mineral, serta karbohidrat namun labu kuning tidak tinggi kalori sehingga 

tidak mengkhawatirkan bagi yang sedang diet rendah kalori. Dalam 100 gram 

labu kuning hanya mengandung 29 kalori sehingga cukup aman dikonsumsi 

walaupun sudah diberi beberapa bahan penunjang seperti tepung terigu atau beras. 

Daging buahnya pun mengandung antioksidan sebagai penangkal berbagai jenis 

kanker. Sifat labu kuning yang lunak dan mudah dicerna serta mengandung 

karoten (pro vitamin A) cukup tinggi, serta dapat menambah warna menarik 

dalam olahan pangan lainnya. (Widayati dan Darmayati,2007). 
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Menurut Riyadi (2003), diversifikasi pangan merupakan suatu proses 

pemilihan pangan yang tidak hanya tergantung pada satu jenis pangan, akan tetapi 

memiliki beragam pilihan (alternatif) terhadap berbagai bahan pangan. 

Penganekaragaman pangan ditujukan tidak hanya untuk mengurangi 

ketergantungan akan jenis pangan tertentu, akan tetapi dimaksudkan pula untuk  

mencapai keberagaman komposisi gizi sehingga mampu menjamin peningkatan 

kualitas gizi masyarakat. Pada dasarnya diversifikasi pangan mencakup tiga 

lingkup pengertian yang saling berkaitan, yaitu diversifikasi konsumsi pangan, 

diversifikasi ketersediaan pangan, dan diversifikasi produksi pangan. 

Pemanfaatan labu kuning sejauh ini hanya diolah menjadi kolak dan 

sayuran, olahan mie basah dan mie kering. mengingat potensi β-karoten 

(provitamin A) dalam labu maka diperlukan diversifikasi pangan olahan labu 

menjadi bakpao. Sehingga dibuatkanlah produk kue dari labu kuning yang 

sebagian besar mengandung β-karoten (provitamin A), untuk mendapatkan 

produk kue bakpao yang berkualitas maka perlu adanya penelitian untuk 

mendapatkan formulasi kue bakpao yang berkualitas baik.   

1.2 Tujuan 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

formulasi  tepung terigu dan labu kuning terhadap sifat fisik,kimia dan 

organoleptik kue bakpao. 

1.3 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh 

Formulasi tepung terigu dan labu kuning terhadap sifat fisik, kimia dan 

organoleptik kue bakpao.  
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1.4      Hipotesis 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga  formulasi  tepung 

terigu dan labu kuning akan berpengaruh  terhadap sifat fisik, kimia dan 

organoleptik kue bakpao. 

 


