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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Buah merupakan bahan pangan yang bersifat mudah rusak (perishable) sehingga perlu 

diolah untuk memperpanjang umur simpannya. Buah memiliki kandungan vitamin yang 

tinggi sehingga baik untuk kesehatan, salah satunya adalah labu kuning (Cucurbita 

moschata). Labu kuning memiliki kandungan β-karoten yang cukup tinggi, yaitu 

mencapai 1300 IU/100 gram bahan (Hendrasty, 2003). Berdasarkan Badan Pusat 

Statistik, produksi labu kuning nasional pada tahun 2016 mencapai 523.063 ton. Jumlah 

tersebut terbilang besar akan tetapi pemanfaatan labu kuning masih terbatas dan kurang 

bervariasi. Umumnya, labu kuning diolah menjadi kolak atau dodol, tetapi untuk 

meningkatkan variasi produk olahannya, labu juga dapat diolah menjadi fruit wine.  

 

Fruit wine merupakan minuman beralkohol yang dibuat melalui proses fermentasi sari 

buah selain buah anggur dengan menggunakan inokulum Saccharomyces cerevisiae 

(Verma & Joshi, 2000). Konsumsi fruit wine sebanyak 250-300 ml/hari dapat 

memberikan pengaruh yang baik bagi kesehatan tubuh manusia terutama dalam 

mengurangi resiko penyakit kardiovaskular, hipertensi dan kanker (Jackson, 2008). 

Selain itu, sari buah yang diolah menjadi fruit wine memiliki umur simpan yang lebih 

panjang serta nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pengolahan labu kuning menjadi fruit 

wine merupakan salah satu bentuk inovasi untuk mengembangkan dan meningkatakan 

keragaman produk fruit wine.  

 

Kualitas fruit wine salah satunya ditentukan oleh kandungan flavornya. Flavor pada 

fruit wine terbentuk selama proses aging. Proses aging dapat merubah karakteristik dari 

fruit wine sehingga perlu dilakukan analisa untuk menjamin mutu dan keamanan fruit 

wine tersebut. Karakteristik yang akan dianalisa adalah karakteristik fisikokimia (warna, 

kekeruhan, kandungan gula, pH, etanol, metanol, asam volatil dan aktivitas 

antioksidan), mikrobiologi (total plate count dan pewarnaan Gram) serta sensori 

(warna, aroma, rasa, sweetness, after taste dan overall).  
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Saat ini, industri fruit wine sedang berkembang karena peminatnya yang semakin tinggi. 

Popularitas fruit wine semakin meningkat karena adanya penelitian-penelitian yang 

menunjukkan bahwa fruit wine memiliki manfaat kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, 

fruit wine memiliki kelebihan dan potensi untuk dijadikan sebagai peluang usaha atau 

bisnis. Hal utama yang perlu dilakukan sebelum memulai suatu usaha atau bisnis adalah 

menganalisa kelayakan bisnis (feasibility study) berdasarkan aspek keuangan untuk 

dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan apakah bisnis tersebut diterima 

atau ditolak (Ibrahim, 2003). Analisa kelayakan bisnis tersebut dapat dilihat pada 

Lampiran 4. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Labu Kuning (Cucurbita moschata) 

 

Labu kuning merupakan salah satu jenis buah yang dapat tumbuh pada dataran tinggi 

maupun rendah. Labu kuning memiliki bentuk bulat atau lonjong dan memiliki warna 

kuning kemerahan yang berasal dari senyawa karotenoid. Salah satu karotenoid pada 

labu kuning adalah β-karoten yang kandungannya mencapai 1300 IU/100 gram bahan. 

Buah labu kuning dapat dipanen dalam waktu 3-4 bulan dengan bobot 3-5 kg 

(Hendrasty, 2003). Kandungan gizi labu kuning dalam 100 g bahan dapat dilihat pada 

Lampiran 1. 

 

Jenis labu kuning lokal terdiri dari labu bokor/parang dan kelenting. Labu kuning 

bokor/parang berbentuk bulat pipih dengan daging buah yang tebal dan berwarna 

kuning. Labu kuning bokor/parang memiliki tekstur yang halus serta memiliki rasa yang 

manis dan gurih. Berat buah labu kuning bokor/parang berkisat antara 4-5 kg. Labu 

kuning kelenting berbentuk bulat lonjong dengan kulit dan daging buah berwarna 

kuning. Berat buah labu kuning kelenting berkisar antara 2-5 kg (Sudarto, 2000). 

Gambar jenis labu kuning lokal dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Jenis labu kuning lokal: a) Bokor/parang, b) Kelenting 

(Sumber: detik.com) 

 

1.2.2. Wine 

 

Wine merupakan minuman beralkohol yang sudah ada sejak 6000 tahun yang lalu dan 

berasal dari Caucasus dan Mesopotamia (Bakker & Clarke, 2012). Wine dibuat melalui 

proses fermentasi sari buah anggur maupun buah lainnya dengan menggunakan 

inokulum Saccharomyces cerevisiae yang memecah gula menjadi alkohol dan CO2 

(Verma & Joshi, 2000). Saccharomyces cerevisiae yang memiliki sifat resisten terhadap 

kandungan alkohol yang tinggi (8-15%) dapat digunakan dalam proses fermentasi wine. 

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan 

wine adalah suhu, keberadaan senyawa SO2, dan komposisi substrat. Selain 

Saccharomyces cerevisiae, bakteri asam laktat juga berperan pada fermentasi malolaktat 

wine, tetapi jumlah bakteri asam laktat yang terlalu tinggi dapat menyebabkan 

kerusakan wine karena bakteri tersebut melakukan reaksi autolisis. Penurunan kualitas 

wine juga dapat terjadi akibat adanya bakteri asam asetat karena bakteri tersebut dapat 

mengoksidasi etanol menjadi asetaldehid dan asam asetat sehingga menimbulkan flavor 

seperti cuka (Fleet, 1993). 

 

Wine terdiri atas beberapa jenis, yaitu red wine, white wine, rose wine, dan sparkling 

wine. Red wine terbuat dari anggur merah sehingga menghasilkan warna merah hingga 

kehitaman. White wine terbuat dari sari anggur tanpa kulit sehingga berwarna kuning 

bening. White wine memiliki rasa yang lebih ringan dan segar dibandingkan dengan red 

wine (Swami et al., 2014). Rose wine terbuat dari campuran sari anggur yang ekstraksi 

antosianinnya dibatasi sehingga berwarna merah muda cerah (Jackson, 2008). Sparkling 

wine adalah wine yang memiliki kandungan CO2 yang ditambahkan dari luar ataupun 

akibat dari fermentasi internal (Lea & Piggot, 2003). 

a b 
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Tahapan pembuatan fruit wine terdiri dari persiapan dan pencucian bahan baku buah, 

pemisahan kulit dari daging buah, penghancuran daging buah, penambahan bahan 

tertentu (SO2, gula, asam, nitrogen, dan enzim), ekstrasi serta klarifikasi sari buah, 

sterilisasi, inokulasi, fermentasi, dan aging (Verma & Joshi, 2000). Fruit wine 

mengandung etil alkohol, gula, asam, tannin, aldehid, ester, asam amino, mineral, 

vitamin dan komponen aromatik minor seperti flavor. Flavor pada wine berasal dari 

bahan baku anggur/buah, terbentuk selama proses ekstraksi, hasil produksi yeast dan 

bakteri selama fermentasi serta muncul selama proses aging (Romano et al., 2003).  

 

Fruit wine memiliki kandungan alkohol berkisar antara 5-13% (Swami et al., 2014). 

Selain itu, fruit wine juga mengandung asam volatil dan SO2 yang terbentuk selama 

proses fermentasi. Asam volatil merupakan metabolit sekunder yang mudah menguap 

dan dapat mempengaruhi aroma pada fruit wine. Jenis asam volatil utama pada fruit 

wine adalah asam asetat, tetapi selain itu juga terdapat asam volatil lain seperti asam 

format, asam butirat serta asam propionat. Keberadaan asam asetat pada fruit wine 

merupakan hasil metabolisme dari yeast maupun bakteri asam asetat. Selain asam 

volatil, yeast juga dapat menghasilkan metabolisme SO2 yang dapat mengontrol jumlah 

mikroorganisme dan mencegah oksidasi pada produk akhir fruit wine. Faktor utama 

yang mempengaruhi pembentukan SO2 adalah suhu fermentasi, strain yeast dan 

kandungan sulfur pada bahan baku. Kandungan SO2 pada wine dapat menimbulkan efek 

iritasi bagi konsumen yang sensitif (Jackson, 2008). Fruit wine juga memiliki 

kandungan antioksidan alami dalam bentuk senyawa fenolik dan flavonoid yang dapat 

mencegah penyakit kanker, kardiovaskular dan katarak (Baydar et al., 2011).  

 

1.2.3. Aging 

 

Proses aging merupakan proses pemeraman wine pada suhu rendah yang dapat 

mempengaruhi rasa dan aroma wine. Selama proses aging terjadi esterifikasi asam 

tartarat yang berpengaruh pada rasa asam wine. Selain itu, terjadi proses polimerisasi 

tanin yang mempengaruhi astringensi dan rasa pahit dari wine. Selama aging, 

komponen asam organik akan bereaksi dengan alkohol dan membentuk ester. Ester 



5 
 

 

merupakan senyawa yang berkontribusi terhadap aroma fruity pada wine. Proses aging 

menyebabkan terbentuknya senyawa-senyawa volatil seperti etil oktanoat dan etil 

dekanoat yang berasal dari metabolisme yeast. Etil oktanoat dan etil dekanoat dapat 

memperkaya flavor fruity dari wine dan menjadi salah satu faktor kualitas wine. Proses 

pembentukkan etil oktanoat dan etil dekanoat sangat efektif pada suhu 15
o
C. Faktor-

faktor yang mempengaruhi proses aging adalah keberadaaan oksigen, suhu, cahaya dan 

pH. Oksigen dapat menyebabkan oksidasi sehingga menurunkan kadar ester dalam 

wine. Suhu aging yang mencapai 30
o
C dapat mempercepat proses hidrolisis ester. 

Apabila selama proses aging wine terpapar cahaya maka dapat menyebabkan copper 

casse yang mempengaruhi rasa dan aroma dari wine. pH dapat mempengaruhi 

ekuilibrium antara ester dengan prekursornya (Jackson, 2008). 

 

1.2.4. Analisa Sensori 

 

Analisa sensori merupakan metode yang dilakukan untuk mengukur, menganalisa serta 

menginterpretasi suatu produk berdasarkan persepsi alat indera manusia. Analisa sensori 

dilakukan dengan bantuan panelis dan bersifat subjektif. Analisa sensori dipengaruhi 

oleh kondisi psikologis panelis, kondisi ruang sensori serta waktu pengujian (Lawless & 

Heymann, 1999). Berdasarkan pada tujuan penelitian, jenis uji sensori yang digunakan 

adalah metode hedonik ranking yang meliputi warna, aroma, rasa, sweetness, aftertaste 

dan overall (Pagliarini et al., 2013). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Untuk mengetahui efek aging terhadap karaktersistik fiskokimiawi, mikrobiologi serta 

sensori wine labu kuning. 


