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4. PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian kali ini, dilakukan analisa karakteristik fisikokimia, mikrobiologi serta 

sensori pada wine labu kuning. Analisa fisikokimia yang dilakukan meliputi uji warna, 

kekeruhan, pH, kandungan gula, total asam volatil, total SO2, aktivitas antioksidan, 

metanol dan etanol. Analisa mikrobiologi yang dilakukan meliputi uji total plate count 

(TPC) dengan menggunakan media MEA dan MRS A serta uji pewarnaan gram. 

Analisa sensori dilakukan dengan menguji 6 atribut yaitu warna, aroma, rasa, sweetness, 

aftertaste dan overall. 

 

4.1. Analisa Fisik 

 

Nilai L dan a* pada wine labu kuning mengalami peningkatan seiring dengan lamanya 

waktu aging. Nilai b* pada wine labu kuning mengalami penurunan selama proses 

aging. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa semakin lama waktu aging maka 

wine labu kuning akan lebih terang dan intensitas warna kuning akan turun. Setelah 

proses fermentasi berakhir, komponen warna pada wine akan mengendap sehingga 

intensitas warna menurun dan menghasilkan penampakan yang lebih cerah (Jackson, 

2008). Warna kuning pada wine berasal dari karotenoid yang terkandung dalam labu 

kuning. Karotenoid tersebut bersifat sensitif terhadap oksigen dan asam (Ottaway, 

1993). Selama proses pengemasan dan penyimpanan suhu rendah, wine terpapar 

oksigen sehingga karotenoid menjadi tidak stabil. pH wine yang rendah juga dapat 

menyebabkan karotenoid tidak stabil dan mengalami kerusakan. Selain itu, oksidasi 

kandungan tanin pada wine dapat menyebabkan pudarnya warna wine (Jackson, 2008). 

 

Kekeruhan pada wine labu kuning berkisar antara 6,29-829,17 NTU (Tabel 1.). Selama 

aging wine labu kuning mengalami penurunan tingkat kekeruhan. Kekeruhan pada wine 

dapat dipengaruhi oleh keberadaan partikel padatan yang tersuspensi. Pada bulan ke 0, 

partikel padatan tersebut masih bercampur dengan wine sehingga menghasilkan 

penampakan yang keruh. Pada bulan ke 1 dan ke 2, partikel padatan akan mengendap 

pada dasar botol sehingga menghasilkan penampakan yang lebih jernih (Jackson, 2008).  
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4.2. Analisa Kimia 

 

pH wine labu kuning berkisar antara 4,64-4,90 (Tabel 2.). pH wine dipengaruhi oleh 

kandungan asam organik pada bahan baku buah yang digunakan. Labu kuning 

mengandung asam organik seperti asam sitrat, asam fumarat, asam malat, asam askorbat 

(Nawirska et al., 2013). Selama aging terjadi peningkatan pH karena proses fermentasi 

malolaktat. Proses fermentasi tersebut merubah asam malat menjadi asam laktat. Asam 

malat merupakan asam yang kuat sedangkan asam laktat merupakan asam yang lemah, 

sehingga keasaman wine akan menurun dan pH wine semakin meningkat (Jackson, 

2008). 

 

Sari labu kuning memiliki kandungan gula awal 30 
o
Brix. Sari labu kuning tersebut 

kemudian mengalami proses fermentasi menjadi wine labu kuning dan mengalami 

penurunan kandungan gula. Kandungan gula pada wine labu kuning berkisar antara 

11,62-13,00 
o
Brix (Tabel 2.). Penurunan kandungan gula disebabkan oleh aktivitas 

Saccharomyces cerevisiae yang mengubah gula menjadi alkohol dan CO2 (Verma & 

Joshi, 2000). Setelah proses fermentasi, wine tidak dipasteurisasi dan diaging pada suhu 

10
o
C. Selama aging tersebut, yeast masih bisa melakukan proses fermentasi dengan laju 

yang sangat lambat dan mengakibatkan penurunan kandungan gula wine labu kuning 

(Jackson, 2008). 

 

Wine labu kuning memiliki total asam volatil berkisar antara 0,03-0,05 g/100 ml (Tabel 

2.). Standar maksimal total asam volatil pada fruit wine adalah 0,2 g/100 ml (SNI 01-

4019-1996). Apabila dibandingkan dengan standar, total asam volatil pada wine labu 

kuning masih berada dalam batas aman. Total asam volatil dipengaruhi oleh adanya 

keberadaan bakteri asam laktat dan bakteri asam asetat pada wine. Selama aging, total 

asam volatil mengalami penurunan karena bereaksi dengan alkohol yang berujung pada 

pembentukan ester. Senyawa ester berperan penting dalam menghasilkan aroma fruity 

pada produk wine (Jackson, 2008). Total asam volatil yang terdeteksi pada wine labu 

kuning cukup rendah. Hal tersebut terjadi karena pertumbuhan bakteri pembentuk asam 

terhambat oleh kandungan alkohol dalam wine (Gunam et al., 2009). 
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Total SO2 pada wine labu kuning berkisar antara 110,40-142,93 mg/ml (Tabel 2.). 

Standar maksimal total SO2 pada fruit wine adalah 400 mg/ml. Berdasarkan standar 

tersebut, total SO2 pada wine labu kuning masih berada dalam batas aman. Total SO2 

pada wine biasanya dipengaruhi oleh adanya penambahan pengawet SO2 tetapi pada 

penelitian ini tidak dilakukan penambahan SO2. Total SO2 pada wine labu kuning 

berasal dari proses metabolisme yang dilakukan oleh yeast (Jackson, 2008). 

Saccharomyces cerevisiae merupakan salah satu yeast yang dominan pada wine karena 

bersifat toleran terhadap alkohol dan mampu memproduksi SO2 yang berfungsi sebagai 

antimikrobia (Cocolin & Ercolini, 2008). Selama aging, total SO2 pada wine labu 

kuning mengalami penurunan karena SO2 mengalami perubahan menjadi sulfat melalui 

proses oksidasi oleh O2 (Jackson, 2008). 

 

Aktivitas antioksidan pada wine labu kuning berkisar antara 33,36-40,72% (Tabel 2.). 

Aktivitas tersebut dapat berasal dari buah labu kuning yang digunakan. Labu kuning 

mengandung beberapa antioksidan seperti polifenol, vitamin C serta karotenoid 

(Hendrasty, 2003). Selama aging aktivitas antioksidan wine labu kuning mengalami 

peningkatan. Hal tersebut terjadi karena katekin terpolimerisasi menjadi prosianidin 

yang kemudian akan bergabung dengan flavonoid dan menghasilkan tanin. Tanin 

merupakan komponen fenolik dalam wine yang dapat menjaga stabilitas warna serta 

berpotensi sebagai antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas (Jackson, 2008).  

 

Kandungan etanol pada wine labu kuning adalah 14,166% (Tabel 2.). Standar maksimal 

kandungan etanol pada fruit wine adalah 5-15% (SNI 01-4019-1996). Berdasarkan 

standar tersebut, kandungan etanol wine labu kuning masih berada pada batas aman. 

Etanol merupakan alkohol yang paling penting dalam wine karena dapat meningkatkan 

rasa manis, mempengaruhi persepsi keasaman serta menciptakan sensasi panas (burning 

sensation). Etanol dapat bereaksi dengan asam organik untuk menciptakan ester yang 

berkontribusi pada aroma wine. Kandungan metanol pada wine labu kuning tidak 

terdeteksi. Berdasarkan SNI 01-4019-1996, kandungan metanol fruit wine tidak boleh 

melebihi 0,02% sehingga wine labu kuning aman untuk dikonsumsi. Metanol 

merupakan hasil degradasi pektin secara enzimatis. Kandungan metanol yang terlalu 

tinggi dapat menyebabkan kerusakan syaraf optik dan kebutaan (Jackson, 2008). 
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4.3. Analisa Mikrobiologi 

 

Analisa mikrobiologi yang dilakukan terdiri atas total plate count (TPC) dan pewarnaan 

Gram dengan menggunakan dua jenis media, yaitu MEA dan MRS A. Hasil pengujian 

pewarnaan Gram pada Gambar 6. menunjukan bahwa mikroba wine labu kuning yang 

ditumbuhkan pada media MEA menghasilkan koloni berbentuk bulat (coccus) dengan 

warna ungu kebiruan. Media MEA merupakan media yang cocok untuk pertumbuhan 

koloni yeast, tetapi, media tersebut hanya dapat menumbuhkan spesies yeast yang 

dominan. Pada penelitian ini, koloni yang tumbuh pada media MEA merupakan yeast 

Saccharomyces cerevisiae karena spesies tersebut merupakan spesies yeast yang 

dominan pada wine labu kuning. Keberadaan Saccharomyces cerevisiae berasal dari 

proses inokulasi diawal proses fermentasi wine labu kuning (Heard & Fleet, 1986). 

 

Pada pengujian total plate count, jumlah koloni yeast Saccharomyces cerevisiae yang 

tumbuh pada media MEA adalah 6,68x10
5
-8,78x10

5
. Berdasarkan Tabel 3., dapat 

dilihat bahwa jumlah koloni pada media tersebut mengalami peningkatan seiring dengan 

semakin lamanya waktu aging. Selama proses aging, Saccharomyces cerevisiae masih 

bisa tumbuh dan melakukan proses fermentasi dengan laju yang lambat (Jackson, 2008). 

Saccharomyces cerevisiae dapat bereaksi dengan mengubah gula menjadi alkohol dan 

CO2 yang berpengaruh terhadap kandungan alkohol wine (Verma & Joshi, 2000). 

 

Hasil pengujian pewarnaan Gram pada Gambar 8. menunjukan bahwa mikroba yang 

ditumbuhkan pada media MRS A menghasilkan koloni berbentuk batang (rods) dengan 

warna merah. Media MRS A merupakan media yang mengandung nutrisi yang baik 

untuk menumbuhkan bakteri yang berasal dari produk fermentasi seperti wine. Warna 

merah pada hasil pewarnaan Gram menunjukkan bahwa bakteri yang tumbuh adalah 

bakteri gram negatif yang termasuk dalam kelompok bakteri asam asetat. Keberadaan 

bakteri asam asetat pada wine berasal dari bahan baku yang memar atau rusak. Bakteri 

asam asetat dapat mengoksidasi gula serta alkohol pada wine dan menghasilkan asam 

organik sebagai produk akhirnya (Carrascosa et al., 2011).  
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Pada pengujian total plate count, jumlah koloni bakteri asam asetat yang tumbuh pada 

media MRS A adalah 5,05x10
5
-7,31x10

5
. Berdasarkan Tabel 3., dapat dilihat bahwa 

jumlah koloni pada media tersebut mengalami peningkatan seiring dengan semakin 

lamanya waktu aging. Bakteri asam asetat merupakan bakteri yang mengkontaminasi 

wine dengan melakukan produksi asam asetat, asetaldehid dan etil asetat. Etil asetat 

dapat merubah aroma wine menjadi asam seperti cuka (Jackson, 2008). 

 

Pada Gambar 8., dapat dilihat bahwa pada waktu aging 2 bulan tidak terdapat 

pertumbuhan bakteri asam asetat pada media MRS A. Berdasarkan hasil pewarnaan 

Gram, mikroba yang tumbuh pada media tersebut adalah yeast Saccharomyces 

cerevisiae. Yeast masih bisa tumbuh pada media MRS A tetapi pertumbuhan tersebut 

tidak diinginkan. Pertumbuhan yeast dapat dicegah dengan menambahkan 

cycloheximide dan pimaricin pada media MRS A (Carrascosa et al., 2011). Selain itu, 

Saccharomyces cerevisiae merupakan mikroba dominan pada wine yang dapat menekan 

pertumbuhan bakteri asam asetat dengan memproduksi zat antimikrobia SO2 (Cocolin & 

Ercolini, 2008).  

 

4.4. Analisa Sensori 

 

Pada parameter overall, wine labu kuning dengan waktu aging 2 bulan (LK2) 

merupakan wine yang paling disukai oleh panelis. Penilaian panelis terhadap parameter 

overall dipengaruhi oleh seluruh atribut sensori yang diujikan seperti warna, aroma, 

rasa, sweetness dan aftertaste. Pada atribut warna, wine labu kuning dengan waktu 

aging 2 bulan (LK2) merupakan wine yang paling disukai oleh panelis. Tingkat 

kesukaan panelis terhadap warna wine labu kuning semakin meningkat seiring dengan 

waktu aging. Berdasarkan hasil analisa fisik warna wine labu kuning pada Tabel 2., nilai 

L pada wine labu kuning akan semakin terang seiring dengan waktu aging. Menurut 

Gunam et al. (2009), panelis cenderung lebih menyukai warna wine yang cerah dan 

tidak keruh. 

  

Pada atribut aroma, wine labu kuning dengan waktu aging 2 bulan (LK2) merupakan 

wine yang paling disukai oleh panelis. Tingkat kesukaan panelis terhadap aroma wine 
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labu kuning semakin meningkat seiring dengan waktu aging. Berdasarkan hasil analisa 

kimia wine labu kuning pada Tabel 2., total asam volatil pada wine labu kuning semakin 

rendah seiring dengan waktu aging. Penurunan tersebut terjadi karena asam volatil 

bereaksi dengan alkohol dan membentuk ester. Senyawa ester yang terkandung pada 

produk wine adalah etil oktanoat yang dapat menghasilkan aroma fruity. Selama proses 

aging, aroma yang terbentuk akan semakin banyak. Senyawa-senyawa yang 

mempengaruhi aroma pada wine meliputi ester, alkohol, asam lemak serta aldehid 

(Arroyo et al., 2009). 

 

Pada atribut rasa, wine labu kuning dengan waktu aging 2 bulan (LK2) merupakan wine 

yang paling disukai oleh panelis. Tingkat kesukaan panelis terhadap rasa wine labu 

kuning semakin meningkat seiring dengan waktu aging. Selama proses aging, 

kandungan tanin dalam wine mengalami polimerisasi dan mengendap sehingga 

menyebabkan tingkat rasa pahit dan sepat/astringen menurun. Penurunan rasa pahit dan 

astringen akan menghasilkan wine dengan mouthfeel yang lebih ringan dan lembut 

(smooth) (Jackson, 2008). 

 

Pada atribut sweetness, wine labu kuning dengan waktu aging 2 bulan (LK2) merupakan 

wine yang paling disukai oleh panelis. Tingkat kesukaan panelis terhadap atribut 

sweetness wine labu kuning semakin meningkat seiring dengan waktu aging. 

Berdasarkan hasil analisa kimia wine labu kuning pada Tabel 2., kandungan gula pada 

wine labu kuning mengalami sedikit penurunan seiring dengan waktu aging. Penurunan 

kandungan gula terjadi akibat aktivitas Saccharomyces cerevisiae yang mengubah gula 

menjadi alkohol yang memberikan rasa pahit pada wine (Verma & Joshi, 2000). Panelis 

lebih menyukai wine dengan rasa yang pahit karena rasa tersebut dapat menekan rasa 

asam dan astringen pada wine (King et al., 2013).   

 

Pada atribut aftertaste, tingkat kesukaan panelis terhadap atribut aftertaste wine labu 

kuning semakin meningkat seiring dengan waktu aging. Berdasarkan hasil analisa kimia 

wine labu kuning pada Tabel 2., kandungan etanol pada wine labu kuning adalah 

14,166%. Aftertaste dipengaruhi oleh kandungan etanol yang tinggi pada wine sehingga 

menciptakan sensasi hangat/terbakar pada tenggorokan sesaat setelah mengkonsumsi 

wine (King et al., 2013). 


