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BAB II 

DASAR TEORI 

 
2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Labu Kuning 

Labu kuning merupakan jenis tanaman sayuran yang dibudidayakan di 

Indonesia dan beberapa negara lainnya. Di Indonesia, sudah banyak ditanam labu 

kuning varietas lokal dari berbagai jenis, seperti jenis bokor (cerme), kelenting, 

dan ular (Hendrasty, 2003). Labu kuning tidak hanya dikenal dan ditanam di 

Indonesia saja tetapi di luar negeri telah banyak dibudidayakan secara besar-

besaran, seperti RRC, India, Australia, Afrika, Amerika, dan di negara-negara 

Eropa lainnya (Sudarto, 2000).  

2.1.1.1 Taksonomi 

Labu kuning merupakan jenis tanaman setahun yang menjalar (merambat) 

dan memiliki daging buah tebal berwarna kuning. Labu kuning (Cucurbita 

moschata) termasuk jenis tanaman menjalar dari famili Cucurbitaceae. Labu 

kuning tergolong jenis tanaman semusim sebab setelah selesai berbuah akan mati 

(Sudarto, 2000). Buah labu kuning atau yang sering disebut dengan waluh (Jawa 

Tengah), labu parang (Jawa Barat), ataupun pumpkin (Inggris) merupakan salah 

satu sayuran yang mempunyai bentuk bulat sampai lonjong dan berwarna kuning 

kemerahan (Hendrasty, 2003). Klasifikasi ilmiah labu kuning dikutip dari Suhono 

dan Tim LIPI (2010) adalah sebagai berikut : 
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Kingdom : Plantae 
Divisi  : Spermatophyta 
Sub divisi : Angiospermae 
Kelas  : Dicotyledonae 
Ordo  : Cucurbitales 
Familia : Cucurbitaceae 
Genus  : Cucurbita 
Spesies : Cucurbita moschata 

 
Labu kuning memiliki beberapa varietas lokal dari Indonesia dan beberapa 

varietas introduksi dari beberapa negara lainnya. Di Indonesia, sudah banyak 

ditanam labu kuning varietas lokal dari berbagai jenis, seperti jenis bokor (cerme), 

kelenting, dan ular. Selain itu, terdapat varietas yang merupakan introduksi dari 

beberapa negara, seperti Taiwan, Australia, Jepang, dan Amerika. Beberapa 

varietas labu kuning yang sering dibudidayakan di negara-negara tersebut adalah 

jenis Cucurbita moschata, Cucurbita pepo, Cucurbita maxima, dan Cucurbita 

mixte (Hendrasty, 2003).  

2.1.1.2 Morfologi 

Labu kuning berupa tumbuhan memanjat dengan batang berbentuk bulat, segi 

empat, atau segi lima (Suhono dan Tim LIPI, 2010). Batang labu kuning 

merambat atau menjalar, cukup kuat, bercabang banyak, berbulu agak tajam, 

panjang batang dapat mencapai 5-10 meter. Pada ketiak daun muncul sulur-sulur 

berbentuk pilin (spiral) yang berfungsi sebagai alat pemegang sehingga batang 

tetap kokoh tertambat pada tanah, rumput, atau batang kayu (Sudarto, 2000).  

Daun tunggal, berbentuk ginjal atau membulat dan bercangap di setiap sisi 

daunnya (Suhono dan Tim LIPI, 2010). Ujungnya agak runcing, tulang daun 

tampak jelas, berbulu halus dan agak lembek sehingga bila terkena sinar matahari 

agak layu. Labu kuning termasuk berdaun lebar, garis tengahnya dapat mencapai 
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20 cm, berwarna hijau atau agak abu-abu. Letak daun berselang-seling diantara 

batang; panjang tangkai daun 15-20 cm (Sudarto, 2000). 

Bunga labu kuning berbentuk lonceng dan berwarna kuning. Bunga labu 

kuning bersifat uniseksual-monoesius, yakni dalam satu rumpun bunga terdapat 

bunga jantan dan bunga betina. Bakal buah terdapat pada pangkal bunga betina, 

sedangkan pada bunga jantan tidak terdapat bakal buah. Bunga jantan mempunyai 

tangkai tipis tetapi panjang. Bunga jantan biasanya muncul pertama kali sewaktu 

tanaman berumur 1-1,5 bulan; kemudian disusul oleh bunga betina. Jumlah bunga 

jantan lebih banyak daripada bunga betina (Sudarto, 2000). 

Buah labu kuning terdiri dari lapisan kulit luar yang keras dan lapisan daging 

buah yang merupakan tempat timbunan makanan. Buah labu kuning berwarna 

kuning, keputih-putihan atau kuning kemerah-merahan; buah labu kuning yang 

masih muda berwarna hijau. Bentuknya bermacam-macam tergantung dari 

jenisnya ada yang berbentuk bokor (bulat pipih dan beralur), berbentuk oval, 

berbentuk panjang dan berbentuk piala. Berat buah labu kuning rata-rata 2-5 

kg/buah, tetapi buah labu kuning jenis tertentu dapat mencapai berat 30 kg/buah 

bahkan ada yang lebih (Sudarto, 2000). 

Biji labu kuning terletak di tengah-tengah daging buah, yakni pada bagian 

yang kosong (rongga) yang diselimuti oleh lendir dan serat. Bagian yang 

berlembaga berbentuk lebih runcing yang akan menjadi tempat munculnya akar 

dan tunas. Bentuk biji pipih dan kedua ujungnya meruncing. Biji labu kuning 

berukuran 1-1,5 cm tergantung dari jenisnya (Sudarto, 2000). 
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2.1.1.3 Kandungan Gizi 

Labu kuning merupakan jenis tanaman pangan yang memiliki kandungan gizi 

cukup lengkap. Labu kuning memiliki potensi sebagai sumber provitamin A 

nabati berupa β-karoten (Purwanto dkk., 2013). Selain itu, labu kuning juga 

mengandung vitamin B dan C serta zat gizi lainnya seperti karbohidrat, protein, 

dan beberapa mineral yang meliputi kalsium, fosfor, dan zat besi (Hendrasty, 

2003). Komposisi zat gizi labu kuning dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Komposisi Zat Gizi Labu Kuning per 100 g Bahan 
No. Kandungan Gizi Kadar/Satuan 
1. Kalori 29,00 kal 
2. Protein 1,10 g 
3. Lemak 0,30 g 
4. Hidrat arang 6,60 g 
5. Kalsium 45,00 mg 
6. Fosfor 64,00 m 
7. Zat besi 1,40 mg 
8. Vitamin A 180,00 SI 
9. Vitamin B1 0,08 mg 
10. Vitamin C 52,00 g 
11. Air 91,20 g 
12. BDD 77,00 % 

Sumber: Anonim 1972, Direktorat Gizi Depkes RI dalam Hendrasty, 2003. 

Labu kuning merupakan salah satu komoditas pertanian yang banyak 

mengandung -karoten atau provitamin-A. Buah labu kuning atau yang berwarna 

orange memiliki karotenoid yang sangat tinggi. Karotenoid dalam buah labu 

sebagian besar mengandung betakaroten (Nugraheni, 2014). Labu kuning 

merupakan sumber vitamin A dengan kandungan -karoten yang sangat tinggi, 

yaitu 180,00 SI atau sekitar 1000-1300 IU/100 g bahan (Hendrasty, 2003). 

2.1.1.4 Jenis Varietas Lokal Labu Kuning 

Labu kuning memiliki beberapa jenis varietas lokal labu kuning dan beberapa 

varietas introduksi. Di Indonesia, sudah banyak ditanam labu kuning varietas 
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lokal dari berbagai jenis, seperti misalnya dari jenis bokor (cerme), kelenting, dan 

ular. Selain itu terdapat pula varietas yang merupakan introduksi dari beberapa 

negara, seperti Taiwan, Australia, Jepang, dan Amerika (Hendrasty, 2003). 

 

Gambar 2.1 Buah Cucurbita moschata varietas bokor (Tedianto, 2012) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Buah Cucurbita moschata varietas kelenting (Tedianto, 2012) 

Varietas lokal labu kuning memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakan 

antar varietas yaitu varietas bokor (cerme), varietas kelenting, dan varietas ular. 

Varietas bokor memiliki ciri-ciri yaitu terdapat alur, berbentuk bulat pipih, batang 

bersulur panjang (3-5 m); warna daging buah kuning, tebal, rasanya gurih, manis, 

berdaging halus dan padat, beratnya dapat mencapai 4-5 kg atau lebih. Varietas 

kelenting memiliki ciri-ciri yaitu buah berbentuk lonjong oval, memanjang, 

kulitnya berwarna kuning, daging buah juga berwarna kuning, beratnya dapat 

mencapai 2-5 kg/buah; sulurnya panjang (3-5 m), masa panen antara 4,5-6 bulan. 

Varietas ular memiliki ciri-ciri yaitu buahnya panjang ramping, warna daging 
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buah kuning; beratnya 1-3 kg/buah; beberapa labu kuning jenis ular tertentu 

kadang-kadang buahnya kasar dan rasanya tidak enak (Sudarto, 2000).  

2.1.1.5 Pemanfaatan Labu Kuning 

Labu kuning banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan sayuran. 

Bagian yang paling banyak digunakan adalah daging buah, antara lain 

dimanfaatkan sebagai campuran saus tomat, diawetkan (produk awetan kering), 

dimasak sebagai sayur atau kolak, diolah menjadi dodol, selai/jam, cake, manisan 

(basah dan kering), sirup, dan jelly (Suprapti, 2005). Sedangkan daun dan pucuk 

sulur yang masih muda dapat digunakan sebagai bahan sayuran. Biji labu kuning 

sering digoreng menjadi kuaci atau direbus langsung sebagai makanan ringan. 

Selain itu, biji labu kuning juga sering digunakan sebagai bahan obat tradisional 

untuk meluruhkan (antelmintik) cacing perut dan pencahar (obat urus-urus). 

Getahnya dapat digunakan sebagai bahan penawar gigitan serangga yang berbisa. 

Kulit buah labu kuning dapat digunakan untuk tempat air atau untuk bahan 

kerajinan lainnya (Sudarto, 2000). 

Labu kuning dapat dimanfaatkan sebagai produk olahan mie labu kuning. 

Bahan baku labu kuning yang digunakan bervariasi, yaitu langsung dari labu 

mentah, labu kukus, dan tepung labu. Mie labu kuning dapat dibuat dari ketiga 

bentuk bahan tersebut. Prinsip pembuatannya sama dengan mie terigu, hanya 

formula adonan yang berbeda. Pada bentuk tepung, substitusi terigu sekitar 30 %. 

Pada bentuk segar maupun kukus substitusi terigu dalam pembuatan mie 40-50 %. 

Warna alami bahan telah kuning, jadi keunggulan disini, yaitu tidak diperlukan 

lagi penambahan pewarna (Widowati dkk., 2003). 
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2.1.2 Blansing 

Blansing merupakan proses pemanasan suhu sedang dengan tujuan inaktivasi 

enzim-enzim oksidatif dalam buah dan sayuran sebelum diolah lebih lanjut seperti 

pengalengan, pembekuan, dan pengeringan. Beberapa enzim oksidatif dapat 

menjadi inaktif pada proses blansing, seperti peroksidase, katalase, polifenol 

oksidase, lipoksigenase, dan lain-lain. Enzim-enzim oksidatif tersebut dapat 

menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan, seperti perubahan warna, flavor, 

dan nilai gizi produk. Proses blansing harus menjamin bahwa enzim-enzim yang 

menyebabkan perubahan kualitas warna, bau, cita rasa, tekstur, dan gizi inaktif 

selama penyimpanan beku (Estiasih dan Ahmadi, 2011). 

Pada dasarnya proses blansing bertujuan untuk menginaktifkan enzim yang 

menyebabkan reaksi pencoklatan pada bahan pangan. Enzim polifenolase 

merupakan enzim yang dapat mengkatalisis reaksi oksidatif terhadap senyawa 

fenol yang mengakibatkan pembentukan warna cokelat yang tidak disukai 

konsumen. Melalui proses blansing enzim polifenolase diinaktifkan sehingga 

perubahan warna akibat reaksi pencokelatan enzimatis tersebut dapat diminumkan 

(Estiasih dan Ahmadi, 2011). 

Selain inaktivasi enzim, blansing mempunyai fungsi-fungsi lain. Fungsi 

blansing yaitu menghilangkan gas dalam jaringan yang dapat menjamin kondisi 

vakum pada pengalengan. Pengurangan kadar oksigen antarsel penting dilakukan 

untuk mengurangi perubahan oksidatif. Oleh karena blansing merupakan proses 

pemanasan, blansing juga dapat menyebabkan penurunan kadar mikroorganisme 

dan perbaikan tekstur (Estiasih dan Ahmadi, 2011). 
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Pada proses blansing perlu memperhatikan faktor suhu, lama dan metode 

blansing yang digunakan pada bahan pangan. Proses blansing termasuk ke dalam 

proses termal dan umumnya membutuhkan suhu berkisar 75-95oC selama 1-10 

menit. Beberapa metode blansing telah dikembangkan dan digunakan di industri 

pangan. Ada empat dasar metode blansing, yaitu blansing dengan air panas, 

blansing dengan uap air, blansing dengan gas panas, dan blansing dengan 

gelombang mikro atau konduksi elektrik (Estiasih dan Ahmadi, 2011). 

Blansing dengan air panas memiliki keuntungan dan kekurangan pada 

prosesnya. Blansing dengan air panas merupakan metode blansing yang paling 

banyak digunakan. Hal ini dikarenakan biaya operasional proses blansing dengan 

air panas cukup rendah dengan efisiensi panas dapat mencapai 60%. Selain itu 

keuntungan proses blansing dengan air panas adalah pada proses blansing dapat 

ditambahkan bahan-bahan yang diperlukan untuk proses pengolahan seperti 

garam atau natrium bikarbonat untuk mendapatkan karakteristik yang diinginkan. 

Kekurangan metode blansing ini adalah kehilangan komponen bahan pangan yang 

bersifat larut air seperti vitamin larut air (vitamin B dan C), karbohidrat seperti 

gula sederhana, protein larut air, pigmen, dan mineral (Estiasih dan Ahmadi, 

2011). 

Penggunaan metode blansing uap air panas memiliki keuntungan 

dibandingkan metode blansing air panas. Keuntungan penggunaan metode 

blansing uap air panas atau steam blansing dibandingkan metode blansing dengan 

air panas adalah kehilangan komponen bahan pangan akibat proses pelarutan 

dapat dihindari. Namun penggunaan metode blansing juga memiliki kelemahan. 

Kelemahan metode blansing dengan uap air panas adalah pada proses blansing 
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tidak dapat ditambahkan bahan-bahan tertentu seperti pada blansing dengan air 

panas seperti penambahan bikarbonat untuk mencegah perubahan warna sayuran 

(Estiasih dan Ahmadi, 2011). Proses perlakuan metode blansing dengan uap air 

panas memiliki keuntungan dan kelemahan. 

Penggunaan gas panas untuk proses blansing telah diteliti dapat mengurangi 

kehilangan bahan akibat pelarutan (leaching) dan mengurangi limbah cair. 

Kelemahan metode ini adalah pada proses blansing dapat terjadi pengeringan pada 

bagian permukaan bahan dan adanya oksigen dapat menyebabkan proses oksidasi. 

Selain itu, biaya operasionalnya lebih tinggi dari metode lain (Estiasih dan 

Ahmadi, 2011). Perlakuan metode blansing memiliki keuntungan dan kelemahan 

masing-masing, termasuk pada metode blansing dengan gas panas.  

Blansing dengan gelombang mikro memiliki kelebihan jika dibandingkan 

dengan metode blansing yang lain. Blansing dengan gelombang mikro telah lama 

dipelajari untuk mengurangi proses leaching akibat perebusan dan pemanasan 

yang cepat pada metode blansing yang lain, terutama untuk bahan pangan dengan 

luas permukaan tinggi. Metode blansing ini menguntungkan dari segi kualitas 

bahan. Namun biaya operasional tinggi sehingga tidak banyak digunakan (Estiasih 

dan Ahmadi, 2011). 

 

2.1.3 Tepung Labu Kuning 

Tepung labu kuning dapat menjadi variasi olahan pangan pada buah labu 

kuning. Tepung labu kuning memiliki butiran halus berwarna putih kekuningan 

dan berbau khas labu kuning. Labu kuning dapat diolah menjadi tepung labu 

kuning karena memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Kadar karbohidrat 
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yang cukup tinggi pada labu kuning sebesar 6,60 g/100 g menyebabkan buah ini 

berpeluang untuk diolah menjadi tepung (Hendrasty, 2003). 

Pada pembuatan labu kuning menjadi olahan tepung terdapat suatu kendala 

yang dapat terjadi. Kendala dalam pembuatan tepung labu kuning ialah terjadinya 

warna coklat saat diproses menjadi tepung. Menghindari terbentuknya warna 

coklat pada tepung yang dihasilkan dilakukan dengan mengusahakan sesedikit 

mungkin terjadinya kontak antara bahan dengan udara. Caranya yaitu dengan 

merendam buah yang telah dikupas dalam air bersih, dan menonaktifkan enzim 

dengan cara diblansing (Widowati dkk., 2003). 

Tepung labu kuning perlu mendapatkan perlakuan penyimpanan yang sesuai 

agar tepung labu kuning memiliki daya simpan yang relatif lama. Tepung labu 

kuning merupakan tepung yang sangat higroskopis (mudah menyerap air/uap air), 

maka penyimpanannya harus dilakukan sedemikian rupa yaitu dengan 

mengusahakan agar udara dan sinar tidak menembus wadah. Jenis pengemas yang 

sering digunakan untuk mengemas tepung labu kuning adalah plastik yang dilapisi 

aluminium foil. Bila penyimpanannya dilakukan pada tempat yang kering, maka 

tepung labu kuning dapat tahan dalam penyimpanan selama dua bulan (Hendrasty, 

2003). 

2.1.3.1 Pembuatan Tepung Labu Kuning 

Pada pembuatan tepung labu kuning memerlukan beberapa alat dan bahan 

utama yaitu labu kuning. Bahan utama dalam pembuatan tepung labu kuning 

adalah labu kuning yang segar, tidak cacat, dan tidak memar, yang tidak terlalu 

tua dan tidak terlalu muda, dengan daging buah yang tebal dan berwarna merah 

kekuning-kuningan. Sementara beberapa alat yang diperlukan dalam pembuatan 
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tepung labu kuning yaitu, timbangan untuk menimbang bahan yang diperlukan; 

pisau stainless steel untuk mengupas dan memotong labu kuning; alat pengering 

tenaga surya atau oven untuk mengeringkan labu kuning; alat penggiling untuk 

menggiling labu kuning kering; kantong plastik dan alumunium foil untuk 

mengemas tepung labu kuning (Hendrasty, 2003). 

Pembuatan labu kuning menjadi olahan tepung labu kuning dilakukan melalui 

beberapa tahap kegiatan. Menurut Hendrasty (2003) bahwa beberapa tahap 

pembuatan tepung labu kuning meliputi tahap pemotongan dan pencucian, 

pengupasan, pengecilan ukuran, pengeringan, penggilingan, pengayakan, dan 

pengemasan. Perlakuan tambahan yang dapat dipertimbangkan dalam pembuatan 

tepung labu kuning adalah perlakuan blansing. Salah satu cara pengolahan bubuk 

waluh menurut Hartati (2004) dalam Pujimulyani (2009) yaitu melakukan proses 

blansing yang bertujuan untuk menginaktifkan enzim dan melunakkan tekstur 

pada buah waluh sehingga memudahkan dalam proses penghancuran. Menurut 

Widowati dkk. (2003) bahwa proses blansing menghambat proses pencoklatan.  

Tahapan pertama dalam pembuatan tepung labu kuning yaitu tahap 

pemotongan dan pencucian. Labu kuning yang memenuhi syarat dan sudah dipilih 

dipotong-potong membujur terlebih dahulu menjadi  8 potong. Labu kuning 

kemudian dicuci dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran yang melekat 

pada kulit buahnya. Pencucian dilakukan hingga kulit labu kuning tersebut benar-

benar bersih (Hendrasty, 2003). 

Tahapan kedua dalam pembuatan tepung labu kuning yaitu tahap pengupasan 

dan pengecilan ukuran. Tahap pengupasan dilakukan dengan menghilangkan biji 

dan serabutnya, serta mengupas kulitnya sampai bersih. Labu kuning yang sudah 
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dikupas kulitnya dipotong-potong tipis dan kecil dengan tujuan untuk 

mempercepat proses pengeringan (Hendrasty, 2003). Menurut Widowati dkk. 

(2003) bahwa pengecilan ukuran dilakukan agar proses pemblansingan merata.  

Tahapan ketiga sebelum melakukan pengeringan yaitu melakukan proses 

pemblansingan. Pemblansingan dilakukan dengan menyiapkan dandang atau 

panci yang ada saringannya, mengisi dengan air secukupnya, dan memanaskan air 

secukupnya hingga mendidih. Labu kuning yang telah dibelah-belah dimasukkan 

dalam panci (Widowati dkk., 2003). Tahapan selanjutnya setelah proses blansing 

yaitu pengeringan. Pengeringan dapat dilakukan dengan menggunakan tenaga 

surya (penjemuran) ataupun dengan alat pengering (oven) (Hendrasty, 2003). 

Penggilingan merupakan tahapan selanjutnya yang dilakukan setelah proses 

pengeringan pada labu kuning. Potongan labu kuning hasil pengeringan dapat 

segera digiling atau dihancurkan dengan menggunakan blender kering ataupun 

alat penggiling yang lain. Penggilingan dilakukan hingga labu kuning tersebut 

hancur menjadi bubuk (tepung) (Hendrasty, 2003). 

Tahapan terakhir dalam pembuatan tepung labu kuning yaitu tahap 

pengayakan dan pengemasan. Tahap pengayakan dilakukan dengan melakukan 

pengayakan tepung labu kuning hasil penghancuran melalui saringan atau ayakan. 

Tepung yang lolos ayakan ditampung dalam tempat tersendiri, sementara yang 

tidak dapat lolos ayakan dapat digiling lagi hingga akhirnya dapat lolos ayakan. 

Tepung labu kuning hasil pengayakan harus segera ditimbang dan dikemas dalam 

kantong plastik dengan ukuran yang sesuai, kemudian dibungkus kembali dengan 

alumunium foil (Hendrasty, 2003). 
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2.1.3.2 Pemanfaatan Tepung Labu Kuning 

Tepung labu kuning dapat dimanfaatkan untuk beberapa macam kebutuhan, 

antara lain makanan (bubur) bayi, cake labu kuning, dan pembuatan mie basah. 

Pembuatan beberapa macam produk olahan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Makanan bayi 

Tepung labu kuning dapat dimanfaatkan dalam pembuatan makanan (bubur 

bayi) dengan cara mencampurkan tepung labu kuning dengan beberapa macam 

bahan lain. Beberapa macam bahan yang diperlukan dalam pembuatan 

makanan (bubur bayi) seperti 50 gram tepung labu kuning, 25 gram susu 

bubuk, 10 gram gula halus, air dan garam secukupnya. Langkah pembuatan 

bubur bayi dari tepung labu kuning dilakukan dengan mencampurkan semua 

bahan yang terdiri dari tepung labu kuning, susu bubuk, gula halus, air dan 

garam secukupnya. Langkah berikutnya yaitu memasak campuran bahan-bahan 

tersebut dengan menggunakan api kecil sambil terus diaduk hingga matang dan 

menjadi bubur (Hendrasty, 2003). 

b. Cake labu kuning 

Tepung labu kuning dapat dimanfaatkan dalam pembuatan kue (cake). Pada 

pembuatannya, tepung labu kuning hanya menggantikan 20% dari total tepung 

yang digunakan. Beberapa macam bahan yang digunakan dalam pembuatan 

cake labu kuning seperti 200 gram tepung terigu, 50 gram tepung labu kuning, 

300 gram margarin, 250 gram gula halus, 5 butir putih telur, 7 butir kuning 

telur, dan vanili (Hendrasty, 2003). Langkah pembuatan cake tepung labu 

kuning mempunyai cara-cara yang sama dengan pembuatan cake tepung terigu. 

Langkah awal dalam pembuatan cake tepung labu kuning adalah 
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mencampurkan gula halus, putih telur, kuning telur dan vanili menggunakan 

mixer hingga mengembang. Langkah berikutnya yaitu menambahkan tepung 

terigu dan tepung labu kuning sedikit demi sedikit dalam campuran tersebut 

dengan menggunakan mixer. Selanjutnya mencairkan margarin dengan 

memanaskan pada api kecil dan mendinginkan margarin yang sudah 

dipanaskan. Mencampurkan margarin dalam campuran adonan semua bahan 

dengan menggunakan mixer. Langkah berikutnya, menuangkan adonan dalam 

loyang yang telah dilapisi kertas roti dan memanggang selama 30 menit pada 

oven dengan suhu 180oC (Ramadhanny, 2017). 

c. Mie basah 

Tepung labu kuning dapat digunakan sebagai bahan pewarna alami dan 

campuran dalam pembuatan mie basah. Pembuatan mie basah dengan bahan 

tepung labu kuning dapat dilakukan dengan menambahkan tepung terigu 

sekitar 30% (Widowati dkk., 2003). Langkah awal dalam pembuatan mie basah 

tepung labu kuning yaitu menimbang tepung terigu dan tepung labu kuning 

yang akan digunakan sebagai adonan dalam pembuatan mie basah. Langkah 

berikutnya yaitu mencampurkan kalium karbonat, natrium karbonat, garam, 

dan air dalam campuran tepung dengan menggunakan mixer. Selanjutnya 

menambahkan air secukupnya pada adonan hingga kalis, kemudian menggiling 

adonan hingga pipih dan panjang dengan menggunakan alat pembuat mie 

(ampia). Mie yang dihasilkan kemudian dikukus selama 2 menit dengan 

penambahan sedikit minyak goreng. Mie kemudian direbus selama 5 menit 

atau hingga mie terapung dan menghasilkan mie basah yang siap dihidangkan 

(Anonim, 2015). 
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2.1.4 Kualitas Tepung Labu Kuning 

Kualitas merupakan sifat kompleks suatu komoditi sebagai hasil penilaian 

berdasarkan berbagai sifat, yang menentukan komoditi itu akseptabel, disenangi, 

atau bernilai gizi sebagai makanan manusia (Apandi, 1984). Kualitas suatu produk 

bahan makanan pada umumnya dan khususnya buah-buahan dan sayur-sayuran 

ditentukan oleh berbagai faktor antara lain jenis bahan mentahnya dan cara 

pengolahannya. Hal itu mempunyai arti bahwa bahan mentah yang mempunyai 

kualitas yang baik belum tentu akan memberikan kualitas produk akhir yang baik, 

jika cara-cara pengolahannya tidak dilakukan dengan semestinya (Muljohardjo 

dan Gardjito,1973).  

Komponen penyusun labu kuning mempengaruhi kualitas tepung labu 

kuning. Kualitas tepung labu kuning ditentukan oleh komponen penyusunnya 

yang akan menentukan sifat fungsional adonan maupun produk tepung yang 

dihasilkan serta suspensinya dalam air (Hendrasty, 2003). Komponen penyusun 

tersebut antara lain seperti karbohidrat, air, lemak, protein, enzim dan zat gizi. 

Kualitas tepung labu kuning dapat dipengaruhi oleh komponen penyusunnya 

seperti komponen karbohidrat. Kandungan karbohidrat pada labu kuning menjadi 

faktor penting dalam pembuatan olahan labu kuning menjadi tepung. Karbohidrat 

ini sangat berperan dalam pembuatan adonan pati. Granula pati akan melekat pada 

protein selama pembentukan adonan. Kelekatan antara granula pati dan protein 

akan menimbulkan kontinuitas struktur adonan. Adonan pati tersebut akan mampu 

menahan air walaupun air yang tersedia terbatas dan hanya terjadi gelatinasi 

sebagian. Granula cukup fleksibel untuk memanjangkan gluten (Hendrasty, 2003). 
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Kualitas tepung labu kuning juga dapat dipengaruhi oleh komponen lainnya 

seperti protein. Protein merupakan komponen yang dapat mempengaruhi olahan 

labu kuning menjadi produk tepung. Protein tepung labu kuning mengandung 

protein jenis gluten yang cukup tinggi sehingga mampu membentuk jaringan tiga 

dimensi yang kohesif dan elastis. Sifat ini akan sangat berfungsi pada 

pengembangan volume roti dan produk makanan lain yang memerlukan 

pengembangan volume (Hendrasty, 2003). 

Labu kuning merupakan buah yang mengandung karoten yang tinggi, 

terutama kandungan betakaroten, sehingga hal ini dapat mempengaruhi kualitas 

gizi pada tepung labu kuning. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Lestario dkk. (2012) bahwa kandungan betakaroten dari tepung labu kuning 

mencapai 13,83 mg/100 g. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pongjanta 

dkk. (2006) bahwa kandungan betakaroten dalam tepung labu kuning 7,29 mg/100 

g. Komposisi karotenoid kuantitatif dan kualitatif pada bahan pangan bervariasi 

tergantung pada spesies, variasi, kondisi agroklimat, praktik pertanian dan 

penanganan pasca panen (Addis dkk., 2008). 

Moisture adalah kadar air pada tepung yang mempengaruhi kualitas tepung. 

Bila jumlah moisture melebihi standar maksimum maka memungkinkan 

terjadinya penurunan daya simpan tepung karena akan semakin cepat rusak, 

berjamur, dan bau apek (Anonim, 2013). Menurut Hendrasty (2003) bahwa 

tepung labu kuning memiliki kadar air ± 13 %.  Berdasarkan syarat mutu Tepung 

Terigu SNI 3751:2009 bahwa standart maksimal kadar air tepung terigu adalah 

14,5 %. 
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Warna merupakan indikator kualitas yang cukup penting pada tepung. Warna 

dapat memberi informasi kepada konsumen tentang karakteristik produk 

makanan. Tepung labu kuning memiliki warna yang khas dibanding dengan 

tepung terigu. Tepung labu kuning adalah tepung dengan butiran halus berwarna 

putih kekuningan (Hendrasty, 2003). Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan 

oleh Pongjanta dkk. (2006) pada pengujian warna tepung labu kuning 

menunjukkan karakteristik warna lightness L* sebesar 57,81; nilai a* (dimensi 

kemerahan dan kehijauan) sebesar 8,31, dan nilai b* (dimensi kekuningan dan 

kebiruan) sebesar 34,39. 

Tepung labu kuning mengandung beberapa komposisi kimia. Tepung labu 

kuning mengandung 77,65 % karbohidrat, 11,14 % air, 5,04 % protein, 5,89 % 

mineral, dan 0,08 % lemak (Widowati, 2001 dalam Widowati, 2003). Tepung labu 

kuning kaya akan mineral Ca (0,48%), Mg (0,32%), K (104 ppm), Na (48 ppm), 

Fe (76 ppm), dan Mn (5 ppm). Tepung labu kuning juga mengandung Vitamin A 

(11,6 mg/100 g), Vitamin B (12,17 mg/100 g), Vitamin C (41,62 mg/100 g) 

(Widowati dkk., 2003). Komposisi kimia tepung labu kuning dan beberapa aneka 

tepung lainnya disajikan dalam tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Komposisi Kimia Aneka Tepung Umbi-umbian dan Buah-buahan 
Komoditas Kadar (%) 

 Air Abu Protein Lemak Karbohirat 
Pisang 10,11 2,66 3,05 0,28 84,01 
Sukun 9,09 2,83 3,64 0,41 84,03 
Labu kuning 11,14 5,89 5,04 0,08 77,65 
Ubi kayu 7,80 2,22 1,60 0,51 87,87 
Ubi jalar 7,80 2,16 2,16 0,83 86,95 

Sumber: Widowati dkk. (2001) dalam Widowati (2003) 

Kandungan gizi tepung labu kuning yang digunakan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Pongjanta dkk. (2006) disajikan dalam tabel 2.3. 
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Tabel 2.3 Kandungan Gizi Tepung Labu Kuning per 100 g Bahan 
Komposisi zat gizi Kadar/Satuan 

Air  6,01 % 
Abu (Ash) 7,24 % 
Protein 3,74 % 
Lemak 1,34 % 
Karbohidrat 78,77 % 
Serat 2,9 % 
Betakaroten 7,29 mg 
Sumber: Pongjanta dkk. (2001) 

 

2.1.5 Karoten 

Karoten merupakan suatu pigmen yang dapat ditemukan pada sayuran dan 

buah-buahan. Karoten merupakan suatu pigmen yang memberikan warna jingga 

(Hidayat dan Saati, 2006). Sayuran dan buah-buahan yang berwarna hijau atau 

kuning biasanya banyak mengandung karoten. Pada tanaman terdapat beberapa 

jenis karoten, namun yang lebih banyak ditemui adalah α-karoten, β-karoten, dan 

γ-karoten; mungkin juga terdapat kriptoxantin (Winarno, 1992). Alpha karoten 

dan beta karoten menyusun 90% dari karotenoid (Silalahi, 2006). 

Karoten mempunyai sifat tidak larut dalam air, tetapi larut dalam lemak, dan 

pelarut organik lainnya. Hal ini disebabkan karena karoten mempunyai struktur 

nonpolar. Karotenoid dapat dibedakan menjadi dua kelompok pigmen berdasar 

kelarutannya dalam pelarut organik, yaitu karoten dan xantofil. Karoten sangat 

larut dalam petroleum ether dan larut dalam etanol, sedangkan xantofil 

sebaliknya. Karoten yang terdapat dalam sayur, buah, dan juga hewan larut dalam 

minyak. Karoten tersebut umumnya berada dalam bentuk ether atau komplek 

dengan protein (Hidayat dan Saati, 2006). 

Nilai vitamin A pada makanan sebagian rusak karena oksidasi. Karotenoid 

merupakan senyawa alami yang tingkat ketidakjenuhannya sangat tinggi sehingga 
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sangat mudah terdegradasi akibat oksidasi dan proses pemanasan (Ranonto dkk., 

2015). Degradasi karotenoid yang terjadi selama pengolahan diakibatkan oleh 

proses oksidasi pada suhu tinggi yang mengubah senyawa karotenoid menjadi 

senyawa ionon berupa keton yang disebabkan oleh adanya sejumlah ikatan 

rangkap dalam struktur molekulnya (Histifarina dkk., 2004 dalam Wahyuni dan 

Widjanarko, 2015). 

Karotenoid memiliki sifat tidak stabil terhadap cahaya. Stabilitas karotenoid 

berkaitan dengan keberadaan ikatan rangkap dan ikatan tidak jenuh dalam struktur 

molekul karotenoid, menyebabkan mudah pisah akibat degradasi oksidatif oleh 

zat kimia, enzim, suhu, oksigen dan cahaya (Belitz dkk., 2009 dalam Wahyuni 

dan Widjanarko, 2015). Karotenoid stabil pada pH netral, alkali namun tidak 

stabil pada kondisi asam (Legowo, 2005 dalam Wahyuni dan Widjanarko, 2015). 

Karotenoid dapat mengalami isomerisasi bila terkena panas, cahaya dan asam 

(Mortensen, 2006 dalam Wahyuni dan Widjanarko, 2015). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Struktur α-karoten dan β-karoten (Silalahi, 2006). 

Karoten berfungsi sebagai prekursor vitamin A. Provitamin atau calon 

vitamin (precursor) adalah zat organik yang diubah dalam tubuh menjadi vitamin 

yang aktif (Winarno, 1992). Namun tidak semua karoten merupakan prekursor 
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vitamin A. Hal ini dikarenakan hanya karotenoid yang mengandung gelang beta 

ionon yang dapat diubah menjadi vitamin A. Prekursor vitamin A terdiri dari 

alpha karoten, beta karoten, gamma karoten, beta-apo-8-karotenol dan 

kriptoxantin. Betakaroten dapat menghasilkan dua molekul vitamin A preformed, 

sedangkan jenis karoten lainya hanya menghasilkan satu molekul vitamin saja 

(Sediaoetama, 1987).  

Karotenoid merupakan efisien untuk menyerang radikal bebas sehingga dapat 

berfungsi sebagai antioksidan (Henrikson, 2009 dalam Wahyuni dan Widjanarko, 

2015). Radikal bebas diketahui dapat merusak membran sel, mutasi DNA, dan 

oksidasi lipid (lemak). Kesemuanya itu berkaitan dengan penyakit-penyakit 

degeneratif seperti pengerasan arteri, stroke, katarak, jantung, dan sebagainya 

(Hidayat dan Saati, 2006). Penelitian pada manusia mendukung peran β-karoten 

sebagai antioksidan yang dapat mencegah terjadinya kanker (Comstock, et al, 

1992 dalam Wahyono, 2003). 

 

2.1.6 Air 

Struktur kimia air dibentuk dari dua atom hidrogen dan sebuah atom oksigen. 

Menurut Winarno (1992) bahwa sebuah molekul air terdiri dari sebuah atom 

oksigen yang berikatan kovalen dengan dua atom hidrogen. Hidrogen dan oksigen 

mempunyai daya padu yang sangat besar antara keduanya. Semua atom dalam 

molekul air terjalin menjadi satu oleh ikatan yang kuat, yang hanya dapat 

dipecahkan oleh perantara yang paling agresif, misalnya energi listrik atau zat 

kimia seperti logam kalium.  
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Air yang terkandung dalam suatu bahan makanan merupakan komponen yang 

penting dalam menentukan kualitas bahan pangan. Semua bahan makanan 

mengandung air dalam jumlah yang berbeda-beda, baik itu bahan makanan 

hewani maupun nabati. Air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, serta cita 

rasa dalam makanan. Selain itu kandungan air dalam bahan makanan menentukan 

acceptability, kesegaran, dan daya tahan bahan itu (Winarno, 1992).  

Air memiliki keterikatan dalam suatu bahan makanan. Menurut Harini dan 

Marianty (2012) bahwa air dalam bahan makanan sering kali disebut dengan air 

terikat. Namun istilah tersebut merupakan istilah yang kurang tepat. Air dalam 

makanan tidak selalu dalam keadaan terikat, ada jenis air dalam makanan yang 

tidak terikat dengan bahan makanan tersebut. Menurut Winarno (1992) bahwa air 

terikat ini dianggap sebagai suatu sistem yang mencakup air yang mempunyai 

derajat keterikatan berbeda-beda dalam bahan.  

Keterikatan air dalam suatu bahan makanan dibagi menjadi beberapa tipe. 

Menurut Winarno (1992) bahwa derajat keterikatan air dapat dibagi menjadi 

empat tipe. Air dalam bahan makanan menurut derajat keterikatannya dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Tipe I, adalah molekul air yang terikat pada molekul-molekul lain melalui 

suatu ikatan hidrogen yang berenergi besar. Molekul air membentuk hidrat 

dengan molekul-molekul lain yang mengandung atom-atom O dan N seperti 

karbohidrat, protein, atau garam. Air tipe ini tidak dapat membeku pada 

proses pembekuan, tetapi sebagian air ini dapat dihilangkan dengan cara 

pengeringan biasa. Air tipe ini terikat kuat dan sering kali disebut air terikat 

dalam arti sebenarnya.  
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b. Tipe II, yaitu molekul-molekul air membentuk ikatan hidrogen dengan 

molekul air lain, terdapat dalam mikrokapiler dan sifatnya agak berbeda dari 

air murni. Air jenis ini lebih sukar dihilangkan dan penghilangan air tipe II 

akan mengakibatkan penurunan aw (water activity). Bila sebagian air tipe II 

dihilangkan, pertumbuhan mikroba dan reaksi-reaksi kimia yang bersifat 

merusak bahan makanan seperti reaksi browning, hidrolisis, atau oksidasi 

lemak akan dikurangi. Jika air tipe II dihilangkan seluruhnya, kadar air bahan 

akan berkisar antara 3-7 %, dan kestabilan optimum bahan makanan akan 

tercapai, kecuali pada produk-produk yang dapat mengalami oksidasi akibat 

adanya kandungan lemak tidak jenuh. 

c. Tipe III, adalah air yang secara fisik terikat dalam jaringan matriks bahan 

seperti membran, kapiler, serat, dan lain-lain. Air tipe III inilah yang sering 

kali disebut dengan air bebas. Air tipe ini mudah diuapkan dan dapat 

dimanfaatkan untuk pertumbuhan mikroba dan media bagi reaksi-reaksi 

kimiawi. Apabila air tipe III diuapkan seluruhnya, kandungan air bahan 

berkisar antara 12-25 % dengan aw (water activity) kira-kira 0,8 tergantung 

dari jenis bahan dan suhu. 

d. Tipe IV, adalah air yang tidak terikat dalam jaringan suatu bahan atau air 

murni, dengan sifat-sifat air biasa dan keaktifan penuh.   

Air digunakan sebagai pertumbuhan bagi mikroba sehingga kadar air dapat 

mempengaruhi daya tahan pada makanan. Kandungan air dalam bahan makanan 

mempengaruhi daya tahan bahan makanan terhadap serangan mikroba yang 

dinyatakan dengan aw, yaitu jumlah air bebas yang dapat digunakan oleh 

mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Berbagai mikroorganisme mempunyai 
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aw minimum agar dapat tumbuh dengan baik, misalnya bakteri aw: 0,90; khamis 

aw: 0,80-0,90; kapang aw: 0,60-0,70 (Winarno, 1992). 

Kadar air suatu bahan dapat dinyatakan dalam dua cara yaitu berdasarkan 

bahan kering (dry basis) dan berdasarkan bahan basah (wet basis). Kadar air 

secara dry basis adalah perbandingan antara berat air di dalam bahan tersebut 

dengan berat keringnya. Bahan kering adalah berat bahan asal setelah dikurangi 

dengan berat airnya. Sedangkan kadar air secara wet basis adalah perbandingan 

antara berat air di dalam bahan tersebut dengan berat bahan mentah (Harini, dan 

Marianty, 2012). 

Penentuan kadar air dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung kepada 

sifat bahannya. Menurut Rohman dan Sumantri (2013) bahwa kadar air dalam 

bahan makanan dapat ditentukan dengan berbagai cara yaitu metode gravimetri, 

metode destilasi, dan metode kimia. Menurut Winarno (1992) bahwa pada 

umumnya penentuan kadar air dilakukan dengan mengeringkan bahan dalam oven 

suhu 105-110oC selama 3 jam atau didapat berat yang konstan. Selisih berat 

tersebut dan sesudah pengurangan adalah banyaknya air diuapkan. Kadang-

kadang pengurangan dilakukan tanpa pemanasan, bahan dimasukkan dalam 

eksilator dengan H2SO4 pekat sebagai pengering, hingga mencapai berat konstan. 

 

2.1.7 Warna 

Warna merupakan salah satu parameter fisik yang penting dalam sebuah 

produk pangan. Hal ini dikarenakan seseorang umumnya akan menetapkan pilihan 

awal terhadap suatu produk berdasarkan kenampakan visual dari produk tersebut. 

Warna adalah atribut kualitas yang paling penting bersama-sama dengan tekstur 
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dan rasa. Warna merupakan salah satu profil visual yang menjadi kesan pertama 

konsumen dalam menilai bahan makanan (Ayu dan Yuwono, 2014). 

Warna pangan yang cerah memberikan daya tarik yang lebih terhadap 

konsumen. Menurut Nugraheni (2014) bahwa warna produk pangan dapat 

disebabkan oleh beberapa hal yaitu: 

a. Pigmen yang secara alami terdapat dalam tanaman dan hewan, misalnya 

klorofil berwarna hijau, karoten berwarna jingga atau kuning kemerahan pada 

wortel dan jagung, mioglobin menyebabkan warna merah pada daging, likopen 

memberikan warna merah pada tomat dan semangka, antosianin memberikan 

warna biru tua, jingga atau ungu pada bit dan buah kopi. 

b. Reaksi karamelisasi yang terjadi apabila gula dipanaskan membentuk warna 

coklat, misalnya warna coklat pada kembang gula karamel, atau roti yang 

dibakar. 

c. Warna gelap yang timbul karena adanya reaksi Maillard, yaitu antara gugus 

amino protein dengan gugus kabonil gula pereduksi, misalnya sate dibakar. 

d. Reaksi antara senyawa organik dengan udara akan menghasilkan warna coklat 

gelap. Reaksi oksidasi ini dipercepat oleh adanya logam serta enzim, misalnya 

warna gelap pada permukaan apel atau kentang yang dipotong.  

Permasalahan yang terjadi pada bahan pangan adalah mudah mengalami 

pencoklatan setelah dikupas. Hal ini disebabkan oksidasi dengan udara sehingga 

terbentuk reaksi pencoklatan oleh pengaruh enzim yang terdapat dalam bahan 

pangan tersebut. Pencoklatan karena enzim merupakan reaksi antara oksigen dan 

suatu senyawa fenol yang dikatalisis oleh polyphenol oksidase. Terbentuknya 

warna coklat pada bahan pangan yang akan dibuat tepung harus dicegah karena 
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berpengaruh pada kualitas sensoris produk. Cara pencegahan tersebut dapat 

dilakukan dengan meminimalkan kontak antara bahan yang telah dikupas dan 

udara dengan cara perlakuan pendahuluan, yaitu blansing (Widowati dan 

Damardjati, 2001 dalam Kusumawati dkk., 2012).  

Ada dua metode pengukuran warna yang banyak digunakan, yaitu metode 

pengukuran warna secara objektif maupun subjektif. Warna merupakan sifat 

produk pangan yang dapat dipandang sebagai sifat fisik (objektif) dan sifat 

organoleptik (subyektif). Warna dapat dianalisa secara obyektif dengan instrumen 

fisik dan secara organoleptik atau subyektif dengan indera manusia. Pengukuran 

objektif dapat dilakukan dengan Spektrophotometer, Colorimeter atau 

Chromameter, dan kamera CCD. Sedangkan pengukuran subjektif dapat 

dilakukan dengan menggunakan diagram warna Chromaticity CIE 1931, Munsell, 

dan Hunter (Nugraheni, 2014).  

 

2.1.8 Rendemen 

Rendemen termasuk parameter kualitas suatu produk pangan. Rendemen 

yang lebih tinggi menunjukkan kualitas lebih baik dibandingkan dengan 

rendemen yang lebih rendah (Asgar dan Musaddad, 2006a). Rendemen 

merupakan persentase produk yang dihasilkan dari proses perbandingan antara 

massa awal bahan dengan massa akhir bahan sehingga dapat diketahui tingkat 

kehilangan massanya pada saat proses pengolahan. Rendemen diperoleh dengan 

menghitung massa akhir bahan yang dihasilkan dari proses dan dibandingkan 

dengan massa bahan awal sebelum mengalami proses (Rahmawati dkk., 2014). 
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Rendemen berhubungan erat dengan kadar air dalam suatu bahan pangan. Hal 

ini dikarenakan air dalam bahan merupakan komponen utama yang 

mempengaruhi bobot bahan. Apabila air dihilangkan maka bahan akan lebih 

ringan sehingga akan mempengaruhi rendemen produk akhir (Rahmawati, 2008 

dalam Yuniarti dkk., 2013). Hal tersebut menyebabkan perubahan nilai rendemen 

menjadi lebih rendah. 

Rendemen yang rendah dapat disebabkan oleh penyusutan bobot akibat air 

yang hilang karena pemanasan (Widya, 2003 dalam Muchlisun dkk., 2015). 

Adanya pemanasan dengan suhu yang lebih tinggi menyebabkan air yang 

menguap pada bahan lebih banyak. Hal itu menyebabkan bobot bahan menjadi 

berkurang dan menghasilkan rendemen yang rendah (Desrosier, 1988 dalam 

Muchlisun dkk., 2015). 

Rendahnya rendemen juga diakibatkan oleh pengaruh pengeringan. Selain 

bertujuan untuk mengawetkan, pengeringan juga bertujuan untuk mengurangi 

volume dan berat produk (Estiasih dan Ahmadi, 2011). Melalui cara pengeringan 

ini biasanya kadar air dapat menurun mencapai 60-70 % sehingga menghasilkan 

nilai rendemen yang rendah. Semakin tinggi suhu pengeringan yang digunakan 

untuk mengeringkan suatu bahan, maka air yang menguap dari bahan akan 

semakin banyak (Sipayung dkk., 2014). Seiring dengan meningkatnya penguapan 

kadar air maka rendemen yang dihasilkan akan semakin berkurang (Yuniarti, 

dkk., 2013).  
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2.1.9 Sumber Belajar 

2.1.9.1 Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

dalam pembelajaran dan membantu siswa dalam belajar. Majid (2009) 

mengungkapkan bahwa sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang 

disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media, yang dapat membantu siswa 

dalam belajar. Bentuknya tidak terbatas apakah dalam bentuk cetakan, video, 

perangkat lunak, atau kombinasi dari beberapa bentuk tersebut yang dapat 

digunakan siswa dan guru. Sumber belajar juga dapat diartikan sebagai segala 

tempat atau lingkungan, orang, dan benda yang mengandung informasi yang 

menjadi wahana bagi siswa untuk melakukan proses perubahan perilaku. 

Sumber belajar memiliki pengertian yang sangat luas. Sumber belajar 

menurut AECT (Association of Education Communication Technology) dalam 

Soeharto (1995) bahwa sumber belajar meliputi pesan, manusia, material (media-

software), peralatan (hardware), teknik (metode), dan lingkungan yang 

dipergunakan secara sendiri-sendiri maupun dikombinasikan untuk memfasilitasi 

terjadinya tindak belajar siswa. Sumber belajar bukan hanya terbatas pada bahan 

cetak ataupun sarana audiovisual yang membawa pesan, tetapi masih banyak 

jenis-jenis sumber lain yang belum tercakup (Soeharto, 1995). 

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber belajar 

adalah berbagai informasi dalam bentuk pesan, manusia, material (media-

software), peralatan (hardware), teknik (metode), lingkungan, dan beragam 

bentuk lainnya berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan 
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untuk memudahkan kegiatan belajar peserta didik sehingga dapat mencapai tujuan 

belajar. 

2.1.9.2 Kegunaan Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat memfasilitasi seseorang 

dalam belajar agar kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Sumber belajar 

akan menjadi bermakna bagi peserta didik maupun guru apabila sumber belajar 

diorganisir melalui satu rancangan yang memungkinkan seseorang dapat 

memanfaatkannya sebagai sumber belajar (Majid, 2009). Menurut Mulyasa 

(2006) bahwa kegunaan sumber belajar dijelaskan sebagai berikut: 

a. Merupakan pembuka jalan dan pengembangan wawasan terhadap proses 

pembelajaran yang ditempuh. Sumber belajar merupakan peta dasar yang perlu 

dijajagi secara umum agar wawasan pembelajaran yang dikembangkan dapat 

dipahami lebih awal. 

b. Sebagai pemandu materi pembelajaran yang dipelajari, dan langkah-langkah 

operasional untuk menelusuri secara lebih teliti materi standar secara tuntas. 

c. Memberikan berbagai macam ilustrasi dan contoh-contoh yang berkaitan 

dengan pembelajaran dan pembentukan kompetensi dasar. 

d. Memberikan petunjuk dan deskripsi tentang hubungan antara apa yang sedang 

dikembangkan dalam pembelajaran, dengan ilmu pengetahuan lainnya. 

e. Menginformasikan sejumlah penemuan baru yang pernah diperoleh orang lain 

sehubungan dengan pembelajaran yang sedang dikembangkan. 

f. Menunjukkan berbagai permasalahan yang timbul sebagai konsekuensi logis 

dari pembelajaran yang dikembangkan, yang menuntut adanya kemampuan 

pemecahan dari para guru dan peserta didik. 
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2.1.9.3 Klasifikasi Sumber Belajar 

Uraian klasifikasi sumber belajar yang dikemukakan oleh AECT (Association 

of Education Communication Technology) dalam Soeharto (1995) bahwa sumber 

belajar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

a. Resources by design (sumber belajar yang dirancang), yakni sumber belajar 

yang sengaja direncanakan, disiapkan untuk tujuan pembelajaran. 

b. Resources by utilization (sumber belajar yang dimanfaatkan), yakni sumber 

belajar yang tidak direncanakan, tetapi diaplikasikan dan digunakan untuk 

tujuan pembelajaran. 

Resources by design (sumber belajar yang dirancang) dan resources by 

utilization (sumber belajar yang dimanfaatkan) memiliki fungsi yang sama 

sebagai sumber belajar bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran.   

Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi lima macam menurut Mulyasa 

(2006) yaitu manusia (people), bahan (material), lingkungan (setting), alat dan 

peralatan (tools and equipment), dan aktivitas (activities). Enam klasifikasi 

sumber belajar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Manusia (people), yaitu orang yang menyampaikan pesan pengajaran secara 

langsung, seperti guru, konselor, administrator, yang diniati secara khusus dan 

disengaja untuk kepentingan belajar (by design). Selain itu ada pula orang yang 

tidak diniati untuk kepentingan pembelajaran tetapi memiliki suatu keahlian 

yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran (learning resources 

by utilization), misalnya penyuluh kesehatan, polisi, pemimpin perusahaan. 
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2. Bahan (material), yaitu sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran; baik 

yang diniati secara khusus seperti film pendidikan, peta, grafik, buku paket dan 

sebagainya, yang biasanya disebut media pengajaran (instructional media). 

3. Lingkungan (setting), yaitu ruang dan tempat ketika sumber-sumber dapat 

berinteraksi dengan para peserta didik. Ruang dan tempat yang diniati secara 

sengaja untuk kepentingan pembelajaran, misalnya ruang perpustakaan, ruang 

kelas, laboratorium, ruang mikro teaching. Selain itu ada ruang dan tempat 

yang tidak diniati untuk kepentingan belajar, namun bisa dimanfaatkan; 

misalnya museum, kebun binatang, kebun raya, candi, dan tempat-tempat 

beribadat. 

4. Alat dan peralatan (tools and equipment), yaitu sumber belajar untuk produksi 

dan memainkan sumber-sumber lain. Alat dan peralatan untuk produksi 

misalnya kamera untuk produksi foto, dan tape recorder untuk rekaman. 

Sedang alat dan peralatan yang digunakan untuk memainkan sumber lain, 

misalnya proyektor film, pesawat tv, dan pesawat radio.  

5. Aktivitas (activities), yaitu sumber belajar yang merupakan kombinasi antara 

suatu teknik dengan sumber lain untuk memudahkan (facilitates) belajar, 

misalnya pembelajaran berprogram merupakan kombinasi antara teknik 

penyajian bahan dengan buku; contoh lainnya seperti simulasi dan karyawisata.  

2.1.9.4 Pemilihan Sumber Belajar 

Beberapa hal dalam pemilihan sumber belajar perlu diperhatikan agar dapat 

menentukan sumber belajar yang efektif dan efisien dalam pembelajaran. Berikut 

diuraikan. Menurut Soeharto (1995), terdapat beberapa kriteria umum yang dapat 

digunakan sebagai pedoman dalam rangka memilih sumber belajar yaitu: 
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a. Tujuan yang ingin dicapai 

Penggunaan sumber belajar memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. 

Tujuan sumber belajar tersebut dapat meliputi tujuan untuk menimbulkan 

motivasi, untuk keperluan pengajaran, untuk keperluan penelitian, atau untuk 

memecahkan masalah. Pemilihan sumber belajar perlu disesuaikan dengan 

tujuan yang ingin dicapai. 

b. Ekonomis 

Sumber belajar yang dipilih harus murah. Perhitungan ekonomi ditentukan 

dengan jumlah pemakai, lama pemakai, langka tidaknya peristiwa tersebut 

terjadi, dan akurat tidaknya pesan yang disampaikan.  

c. Praktis dan sederhana 

Sumber belajar yang sederhana dan praktis, yang tidak memerlukan peralatan 

dan perawatan khusus yang tidak sulit dicari, tidak mahal harganya, dan tidak 

memerlukan tenaga terampil yang khusus, adalah sumber belajar yang harus 

mendapatkan prioritas utama dan pertama. 

d. Mudah didapat 

Sumber belajar yang baik adalah yang ada di lingkungan sekitar dan mudah 

untuk mendapatkannya. Sumber belajar tidak perlu dibeli atau diproduksi jika 

telah tersedia di lingkungan sekitar. 

e. Fleksibel atau luwes 

Sumber belajar yang baik adalah sumber belajar yang dapat dimanfaatkan 

dalam berbagai kondisi dan situasi. Semakin luwes maka semakin 

mendapatkan prioritas untuk dipilih. 
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2.1.10 Booklet 

2.1.10.1 Pengertian Booklet 

Booklet adalah buku berukuran kecil (setengah kuarto) dan tipis, tidak lebih 

dari 30 halaman bolak-balik, yang berisi tulisan dan gambar-gambar. Booklet 

berasal dari buku dan leaflet, artinya media booklet merupakan perpaduan antara 

leaflet dengan buku atau sebuah buku dengan format (ukuran) kecil seperti leaflet. 

Struktur isinya seperti buku (ada pendahuluan, isi, penutup) hanya saja cara 

penyajian isinya jauh lebih singkat daripada sebuah buku (Balai Pengkajian 

Teknologi Pertanian Tanaman Jambi, 2014). 

Booklet merupakan media komunikasi yang termasuk dalam kategori media 

lini bawah (below the line media). Sesuai sifat yang melekat pada media lini 

bawah, pesan yang ditulis pada media tersebut berpedoman pada beberapa kriteria 

yaitu: menggunakan kalimat pendek, sederhana, singkat, ringkas, menggunakan 

huruf besar dan tebal. Selain itu penggunaan huruf tidak kurang dari 10 pt, 

dikemas menarik dan kata yang digunakan ekonomis (Suleman, 1998 dalam 

Hapsari, 2013). 

Booklet berisikan informasi-informasi penting, suatu booklet isinya harus 

jelas, tegas, mudah dimengerti. Bentuknya yang kecil menjadikan booklet mudah 

dibawa kemana-mana. Selain itu booklet yang berisikan tentang informasi-

informasi penting disertai gambar ilustrasi memudahkan peserta didik 

menggunakan dalam proses pembelajaran. Booklet bersifat informatif, desainnya 

yang menarik dapat menimbulkan rasa ingin tahu, sehingga peserta didik bisa 

memahami dengan mudah apa yang disampaikan dalam proses pembelajaran 

(Pralisaputri, 2016). 
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2.1.10.2 Unsur-unsur Booklet 

Struktur atau isi dari booklet sama seperti buku biasa, struktur booklet pada 

umumnya terdiri dari pendahuluan, isi dan penutup. Hanya saja cara penyajian 

isinya lebih singkat dari sebuah buku (Satmoko dan Astuti, 2006). Isi informasi 

dapat berupa kalimat, gambar maupun kombinasi. Informasi dalam booklet ditulis 

dalam bahasa yang ringkas dan mudah dipahami dalam waktu singkat. Booklet 

juga didesain untuk menarik perhatian dan dicetak di atas kertas yang bagus. 

Bentuknya sering terlihat seperti buku berukuran kecil (Fitriastutik, 2010). 

Menurut Sitepu (2012) dalam Gustaning (2014) unsur-unsur atau bagian-

bagian pokok yang secara fisik terdapat dalam buku yaitu : 

1) Kulit buku (cover) terbuat dari kertas yang lebih tebal dari kertas isi buku, 

fungsi dari kulit buku adalah melindungi isi buku. Agar lebih menarik kulit 

buku didesain dengan menarik seperti pemberian ilustrasi yang sesuai dengan 

isi buku dan menggunakan nama mata pelajaran. 

2) Bagian depan (premlimunaries) memuat halaman judul, halaman kosong, 

halaman judul utama, halaman daftar isi, dan kata pengantar, setiap nomor 

halaman dalam bagian depan buku teks menggunakan angka romawi kecil. 

3) Bagian teks memuat bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa, 

terdiri atas judul bab, dan sub judul, setiap bagian dan bab baru dibuat pada 

halaman berikutnya dan diberi nomor halaman yang diawali dengan angka 1. 

4) Bagian belakang buku terdiri atas daftar pustaka, glosarium dan indeks, tetapi 

penggunaan glosarium dan indeks dalam buku hanya jika buku tersebut banyak 

menggunakan istilah atau frase yang mempunyai arti khusus dan sering 

digunakan dalam buku tersebut. 



44 

 

 

 

2.1.11 Pengaruh Blansing terhadap Kualitas Tepung Labu Kuning 

Proses blansing termasuk dalam proses termal yang dapat menyebabkan 

terjadinya perubahan kualitas pada produk pangan, baik perubahan karakteristik 

fisiko-kimia maupun nutrisi. Proses blansing berpengaruh terhadap berat bahan, 

zat gizi, senyawa toksik, mikroba kontaminan, enzim, warna, cita rasa, bau, 

tekstur, dan gas antar sel. Perubahan yang terjadi bergantung pada intensitas 

pemanasan dan metode proses termal, bahan baku, serta perlakuan sebelum 

pemanasan (Estiasih dan Ahmadi, 2011). 

Perlakuan pemanasan pada proses blansing dapat mempengaruhi total karoten 

pada suatu bahan pangan. Perlakuan panas dalam blansing dapat memicu 

beberapa kehilangan karotenoid (Korus, 2011). Pemanasan menyebabkan 

isomerisasi beberapa ikatan trans menjadi cis sehingga menurunkan kadar karoten 

(Kurniawan, 2012 dalam Ranonto dkk., 2015). Namun pada laporan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Addis dkk. (2008) bahwa hot water blanching 

pada Coccinia grandispada suhu tinggi (100ºC) selama 2 menit meningkatkan 

kandungan -karoten. Hal ini dikarenakan tujuan dari pada blansing dalam 

pengolahan buah-buahan dan sayuran yaitu menginaktifkan enzim-enzim yang 

terdapat dalam bahan yang bertanggung jawab dalam proses oksidasi dan 

hidrolisa yang tidak dikehendaki (Muljohardjo dan Gardjito, 1973). Perlakuan 

blansing uap menyebabkan bahan lebih besar kontak dengan oksigen daripada 

blansing air, sehingga hal itu dapat menyebabkan presentasi penurunan kadar 

trans karoten yang lebih besar (Erawati, 2006). Hal itu disebabkan karena 

karotenoid tidak stabil karena mudah teroksidasi oleh adanya oksigen. Menurut 

Asgar dan Musaddad (2006b) karoten bersifat tidak stabil jika berada pada suhu 
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tinggi dengan lama waktu lebih panjang. Sehingga semakin tinggi suhu dan 

semakin lama waktu blansing, maka semakin menurun kandungan karotennya. 

Blansing dapat mempengaruhi kadar air dalam suatu bahan makanan, 

sehingga mempengaruhi kualitas bahan makanan tersebut. Menurut Fatah dan 

Bachtiar (2004) dalam Siregar (2015) menyatakan bahwa tujuan blansing adalah 

untuk mengurangi volume bahan, sehingga apabila waktu blansing semakin lama 

maka kadar air pada bahan akan semakin menurun. Perlakuan metode blansing 

yang berbeda memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kadar air dalam suatu 

bahan makanan. Menurut Aminah dan Hersoelistyorini (2012) bahwa blansing 

menggunakan metode perebusan (air panas/hot water blanching) menyebabkan 

bahan menjadi lebih basah. Hal ini dikarenakan bahan makanan langsung kontak 

dengan air panas dalam jangka waktu yang ditentukan. Pada perlakuan blansing 

menggunakan metode perebusan, bahan langsung tercelup dalam air sehingga 

pada saat direndam pori-pori pada bahan tersebut terbuka (Rahmawati, 2014). Hal 

ini berbeda dengan blansing menggunakan uap air yaitu bahan tidak bersentuhan 

langsung dengan media pemanasan melainkan ada sekat pembatas. 

Perlakuan blansing menyebabkan terjadinya perubahan warna pada bahan 

pangan. Pengaruh blansing dapat mempengaruhi perubahan warna karoten bahan 

pangan. Hal ini dikarenakan adanya panas blansing menginduksi perubahan 

struktur konjugasi karoten menyebabkan proporsi warna merah meningkat, 

sedangkan proporsi warna kuning menurun. Perbedaan metode blansing 

menyebabkan perbedaan perubahan warna karoten. Perubahan tersebut selain 

disebabkan oleh perubahan struktur konjugasi karoten juga disebabkan oleh 

perubahan kromoplas yang menyebabkan karoten dibebaskan dan larut dalam 
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lemak dan sebagian larut dalam air (Estiasih dan Ahmadi, 2011). Blansing 

merupakan proses pemanasan yang juga dapat mencegah reaksi pencoklatan. 

Menurut Asgar dan Musaddad (2006b) bahwa pada prinsipnya blansing 

merupakan proses pencegahan pencoklatan enzimatis. Menurut Erawati (2006) 

bahwa blansing merupakan proses yang dilakukan untuk mendapatkan warna 

produk yang baik dan inaktivasi enzim fenolase penyebab browning.  

Perlakuan blansing dapat mempengaruhi berat bahan suatu produk pangan. 

Penyusutan berat bahan menyebabkan perubahan nilai rendemen menjadi lebih 

rendah. Semakin lama waktu blansing menyebabkan rendemen bahan semakin 

kecil. Rendemen yang rendah disebabkan penyusutan bobot akibat air yang hilang 

karena pemanasan (Widya, 2003 dalam Muchlisun dkk., 2015). Semakin tinggi 

suhu dan lama blansing akibatnya akan berbanding lurus dengan penguapan kadar 

air yang terjadi dari bahan tersebut sehingga suhu dan lama blansing yang 

diberikan berpengaruh terhadap rendemen (Asgar dan Musaddad, 2008). 

Pengaruh proses blansing terhadap bahan pangan dapat menyebabkan kehilangan 

berat bahan yang cukup tinggi mencapai 19% (Estiasih dan Ahmadi, 2011). 

Menurut Makfoeld (1982) dalam Naibaho dkk. (2009) bahwa blansing dapat 

mengurangi volume bahan, membunuh mikroorganisme, mengurangi bau yang 

tidak diinginkan dan dapat mempertahankan warna alami bahan.  
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2.2 Hasil Penelitian Terdahulu 

Labu kuning merupakan jenis pangan yang produksinya tinggi di Indonesia. 

Produksi labu kuning yang tinggi tidak diimbangi dengan pemanfaatan olahan 

labu kuning yang masih terbatas dan kurang bervariasi. Hal itu menyebabkan 

perlu dilakukannya teknik pengolahan pangan yang tepat pada labu kuning. 

Teknologi pembuatan tepung merupakan salah satu proses yang dianjurkan karena 

lebih tahan disimpan. Pembuatan tepung labu kuning juga nantinya dapat 

disubstitusikan pada produk pangan yang lain seperti roti atau kue. Sehingga cara 

konsumsi labu kuning sebagai sumber pangan lebih bervariatif.  

Pada kerangka teoritik ini, akan dideskripsikan beberapa penelitian terdahulu 

yang relevan dengan judul skripsi “Pengaruh Lama dan Metode Blansing terhadap 

Kualitas Tepung Labu Kuning sebagai Sumber Belajar Biologi”. Adapun 

beberapa penelitian itu adalah sebagai berikut: 

Addis dkk. (2008) pada penelitiannya yang berjudul “Effect of Blanching and 

Drying Process on Carotenoids Composition of Underutilized Ethiopian 

(Coccinia grandis L. Voigt) and Indian (Trigonella foenum-graecum L.) Green 

Leafy Vegetables” menunjukkan bahwa perlakuan metode blansing dengan air 

panas pada Coccinia grandis menunjukkan total karoten yang lebih tinggi yaitu 

156,9 mg/100 g. Total karoten tersebut lebih tinggi dibandingkan metode blansing 

dengan uap air panas sebesar 146,0 mg/100 g. Sementara pada Trigonella foenum-

graecum menunjukkan total karoten hasil perlakuan blansing dengan air panas 

yaitu 117,4 mg/100 g. Total karoten Trigonella foenum-graecum pada perlakuan 

blansing dengan uap air panas sebesar 117,1 mg/100 g. Wijaya (1995) pada 

penelitiannya yang berjudul “Kajian Waktu Blanching dan Konsentrasi Gum 
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Arabic terhadap Sifat Fisiko Kimia Sari Wortel selama Penyimpanan” 

menunjukkan bahwa waktu blansing memberikan pengaruh nyata terhadap total 

karoten. Pada penelitiannya, Wijaya menggunakan lama blansing 3 menit, 5 

menit, dan 7 menit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada total karoten 

dengan variasi lama blansing 3 menit, 5 menit, dan 7 menit berturut-turut adalah 

1,725 mg/100 g, 1,664 mg/100 g, dan 1,608 mg/100 g. Pada hasil penelitian 

menunjukkan bahwa semakin lama blansing menyebabkan total karoten pada sari 

wortel menurun. 

Aminah dan Hersoelistyorini (2012) pada penelitiannya yang berjudul 

“Karakteristik Kimia Tepung Kecambah Serelia dan Kacang-kacangan dengan 

Variasi Blansing” menyebutkan bahwa perlakuan blansing dengan air panas pada 

setiap bahan memperlihatkan kadar air yang terendah dibanding dengan perlakuan 

blansing lainnya yaitu metode blansing dengan uap air panas dan metode 

penyangraian. Pada penelitian Siregar dkk. (2016) dalam jurnalnya yang berjudul 

“Pengaruh Lama Blansing dan Jumlah Gula terhadap Mutu Manisan Basah Sawi 

Pahit” menyebutkan bahwa lama blansing memberikan pengaruh yang berbeda 

sangat nyata terhadap kadar air yang dihasilkan. Kadar air tertinggi terdapat pada 

perlakuan lama blansing selama 2 menit yaitu sebesar 10,22 % dan terendah 

terdapat pada lama blansing selama 5 menit yaitu sebesar 10,07 %.  

Yahsun (2007) dalam skripsinya yang berjudul “Kajian Cara Blanching  dan 

Jenis Stabilizer terhadap Kualitas Sirup Apel Manalagi (Malus sylfertris Mill)” 

melakukan penelitian berbagai cara blansing dengan penguapan, perendaman air 

panas, dan perebusan terhadap warna sirup apel manalagi. Pada penelitian 

pengujian warna terhadap sirup apel manalagi yang dilakukan dengan uji 
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organoleptik menunjukkan bahwa perlakuan cara blansing berpengaruh nyata 

terhadap warna sirup apel manalagi. Pada blansing dengan perebusan mampu 

memberikan skor warna tertinggi karena lebih cerah dibandingkan perlakuan 

blansing dengan penguapan dan perendaman air panas. Muchlisun dkk. (2015) 

dalam jurnalnya yang berjudul “Karakteristik Apel Manalagi Celup yang Dibuat 

dengan Variasi Lama Blanching dan Suhu Pengeringan” menunjukkan bahwa 

variasi lama blansing menyebabkan warna apel celup lebih cerah. Pada 

penelitiannya, Muchlisun menggunakan lama blansing 0 menit, 1 menit, dan 2 

menit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada suhu pengering yang sama 

(60ºC) dengan variasi blansing 0 menit, 1 menit, dan 2 menit berturut-turut adalah 

51,92 %, 52,08 %, dan 52,57 %.  

Asgar dan Musaddad (2006b) dalam jurnalnya yang berjudul “Optimalisasi 

Cara, Suhu, dan Lama Blansing Sebelum Pengeringan pada Wortel” melakukan 

penelitian cara blansing uap dan blansing air terhadap rendemen wortel. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rendemen wortel kering hasil 

blansing dengan uap lebih besar dan berbeda nyata dengan rendemen hasil 

blansing dengan air. Muchlisun dkk. (2015) dalam jurnalnya yang berjudul 

“Karakteristik Apel Manalagi Celup yang Dibuat dengan Variasi Lama Blanching 

dan Suhu Pengeringan” menunjukkan bahwa variasi lama blansing menyebabkan 

rendemen bahan semakin kecil. Pada penelitiannya, Muchlisun menggunakan 

lama blansing 0 menit, 1 menit, dan 2 menit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pada suhu pengering yang sama (60ºC) dengan variasi blansing 0 menit, 1 menit, 

dan 2 menit berturut-turut adalah 13,51 %, 13,12 %, dan 12,23 %. Sehingga 

semakin lama waktu blansing menyebabkan rendemen bahan semakin kecil. 
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Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan 

sekarang adalah untuk mengetahui pengaruh perlakuan lama dan metode blansing 

pada kualitas tepung labu kuning. Parameter kualitas tepung labu kuning ditinjau 

melalui total karoten, kadar air, warna L* a* b*, dan rendemen. Hasil penelitian 

tersebut kemudian dikembangkan menjadi sumber belajar biologi.  

 

2.3 Kerangka Konsep 

Labu kuning termasuk jenis pangan yang produksinya tinggi di Indonesia 

namun pemanfaatan olahan labu kuning sebagai sumber pangan masih terbatas. 

Tingkat produksi buah labu kuning di Indonesia relatif tinggi dan produksinya 

terus meningkat dari tahun ke tahun. Produksi labu kuning yang tinggi tidak 

diimbangi dengan pemanfaatan olahan labu kuning yang masih terbatas dan 

kurang bervariasi. Selama ini labu kuning hanya dimanfaatkan untuk dibuat kolak, 

dodol atau hanya dikonsumsi sebagai sayuran. 

Labu kuning merupakan buah yang memiliki kandungan air yang tinggi, 

sehingga labu kuning termasuk dalam sumber pangan yang daya simpannya 

rendah. Hal itu menyebabkan perlu dilakukannya pengolahan pangan yang tepat 

pada labu kuning. Pengolahan pangan buah labu kuning menjadi produk tepung 

merupakan salah satu proses yang dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan produk 

olahan labu kuning dalam bentuk tepung menyebabkan produk tersebut lebih 

tahan disimpan. Pembuatan tepung labu kuning juga nantinya dapat 

disubstitusikan pada produk pangan yang lain seperti roti atau kue. Sehingga cara 

konsumsi labu kuning sebagai sumber pangan lebih bervariatif. 
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Pada pembuatan olahan tepung terdapat masalah yang dapat terjadi yaitu hasil 

olahan tepung yang berwarna kecoklatan. Hasil olahan tepung berwarna 

kecoklatan karena bahan makanan tersebut mengalami browning reaction (reaksi 

pencoklatan). Hal ini disebabkan oksidasi dengan udara sehingga terbentuk reaksi 

pencoklatan oleh pengaruh enzim yang terdapat dalam bahan pangan tersebut. 

Enzim-enzim oksidatif dalam bahan pangan dapat menyebabkan perubahan yang 

tidak diinginkan, seperti perubahan warna, flavor, dan nilai gizi. Sehingga hal itu 

dapat menurunkan kualitas suatu produk tepung labu kuning. 

Cara pencegahan terjadinya pencoklatan pada olahan tepung dapat dilakukan 

dengan melakukan proses blansing. Hal ini dikarenakan proses blansing 

menginaktifkan enzim penyebab terjadinya browning reaction (reaksi 

pencoklatan). Pada dasarnya perlakuan blansing ditujukan untuk memperbaiki 

kualitas bahan yang diolah, yaitu dengan menginaktifkan enzim yang 

menyebabkan perubahan kualitas bahan pangan tersebut. Sehingga harapannya 

adalah perlakuan blansing dapat meningkatkan kualitas tepung labu kuning.  

Proses perlakuan blansing pada suatu bahan makanan perlu memperhatikan 

faktor lama dan metode blansing yang digunakan. Lama dan metode blansing 

yang digunakan pada tepung labu kuning berdasarkan pada penelitian terdahulu. 

Lama blansing yang digunakan pada penelitian ini yaitu 1 menit, 2 menit, dan 3 

menit. Metode blansing yang digunakan pada penelitian ini yaitu blansing dengan 

air panas dan blansing dengan uap air panas. Pengamatan kualitas labu kuning 

pada penelitian ini yaitu total karoten, kadar air, warna L* a* b*, dan rendemen. 

Hasil penelitian ini akan dikembangkan sebagai sumber belajar biologi untuk 

menambah pengetahuan yang disajikan dalam bentuk booklet. 
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Berdasarkan uraian diatas dibuat bagan kerangka berfikir seperti gambar 2.4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kerangka Konsep Pengaruh Lama dan Metode Blansing 
terhadap Kualitas Tepung Labu Kuning sebagai Sumber 
Belajar Biologi 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan studi pustaka diatas dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

2.4.1 Terdapat pengaruh lama blansing terhadap kualitas tepung labu kuning. 

2.4.2 Terdapat pengaruh metode blansing terhadap kualitas tepung labu kuning. 

2.4.3 Terdapat pengaruh interaksi lama dan metode blansing terhadap kualitas 

tepung labu kuning. 

2.4.4 Hasil penelitian “Pengaruh Lama dan Metode Blansing terhadap Kualitas 

Tepung Labu Kuning sebagai Sumber Belajar Biologi” dapat dijadikan 

sebagai sumber belajar biologi dalam bentuk booklet. 

 

 

 


