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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Labu kuning (Cucurbita moschata) mengandung senyawa β-karoten yang merupakan 

salah satu pigmen karotenoid mempunyai aktivitas vitamin A sekitar 19,9 mg/100 g 

(Ranonto et al., 2015). Dalam tubuh, β-karoten dikonversi oleh sistem enzim menjadi 

retinol, yang selanjutnya berfungsi sebagai vitamin A. β-karoten yang tidak digunakan 

sebagai vitamin A akan berperan sebagai antioksidan di dalam tubuh yang berfungsi 

menjaga integritas sel tubuh (Tristya et al., 2011). Tingkat produksi labu kuning di 

Indonesia relatif mengalami kenaikan jumlah produksinya dari tahun ke tahun. 

Produksi labu kuning pada tahun 2011 sebesar 333 ton, tahun 2012 sebesar 251 ton, 

tahun 2013 sebesar 515 ton, tahun 2014 sebesar 522 ton, dan pada tahun 2015 tercatat 

dalam BPS mencapai 530 ton (Badan Pusat Statistik Riau, 2015). Tetapi, tingkat 

konsumsi labu kuning di Indonesia masih sangat rendah yaitu kurang dari 5 

kg/kapita/tahun (Hayati, 2009).  

 

Banyak sekali inovasi-inovasi produk pangan dengan menambahkan bahan pangan 

lokal yang memiliki kandungan nilai gizi yang fungsional. Namun masih sedikit atau 

bahkan jarang yang mau mengolah labu kuning untuk dikembangkan lebih lanjut dalam 

olahan makanan khususnya pada jajanan tradisional. Pada penelitian yang saya lakukan, 

labu kuning diolah menjadi bentuk puree yang kemudian dikembangkan menjadi salah 

satu jajan tradisional yaitu kue lumpur. Puree labu kuning yang ditambahkan kedalam 

kue lumpur yaitu sebesar 0%, 30%, 40% dan 50%. Puree labu kuning merupakan 

bentuk olahan labu kuning yang diproses dengan cara dikukus terlebih dahulu kemudian 

dihancurkan, dapat dikonsumsi secara langsung maupun diolah menjadi produk pangan 

lainnya (Tristya et al., 2011).  

 

Proses pembuatan puree labu kuning memerlukan waktu yang singkat dan mudah 

dibandingkan proses pembuatan tepung labu kuning, sehingga pengolahan labu kuning 

dalam bentuk puree dapat memudahkan masyarakat untuk mengaplikasikan ke dalam 

pembuatan produk pangan (Bardiati et al, 2015). Kue lumpur salah satu jenis kue semi 
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basah yang terbuat dari campuran tepung terigu, gula pasir, telur, margarin, kentang, 

serta santan. Umumnya, bagian atas diberi isi yang terdiri atas potongan kelapa muda 

atau kismis. Kue lumpur digemari oleh konsumen sebagai makanan camilan maupun 

kudapan (Sari, 2016). 

 

Peneliti melakukan survey mengenai keberadaan jajanan tradisional yaitu kue lumpur 

yang ada di pasaran. Survey dilakukan di Jl. Sebandaran V RT/RW 008/001 dengan 

responden sebanyak 50 orang warga kampung. Berdasarkan hasil survey, keberadaan 

kue lumpur saat ini sudah jarang dijumpai di pasar-pasar tradisional ataupun di pasar 

modern, namun peminatnya masih banyak sekitar 78% responden yang merupakan 

warga kampung masih tertarik dengan produk kue lumpur. Selain itu, sebesar 50% 

responden warga kampung menginginkan produk olahan kue lumpur dengan 

penambahan puree labu kuning, dimana labu kuning memiliki kandungan gizi vitamin 

A yang tinggi.  

 

Berdasarkan hasil survey yang diperoleh, perlu dilakukan penelitian mengenai kue 

lumpur dengan penambahan puree labu kuning karena masyarakat menginginkan 

inovasi produk kue lumpur dengan penambahan puree labu kuning. Dengan 

dilakukannya penelitian ini, maka kue lumpur yang ditambahkan puree labu kuning 

mampu meningkatkan vitamin A, sehingga kue lumpur yang dihasilkan dapat 

memenuhi kandungan gizi untuk vitamin A. Selain itu, pemilihan olahan kue lumpur ini 

dirasa bahwa jajan tradisional yang ada saat ini mampu bersaing dengan berbagai 

jajanan modern yang ada. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Labu Kuning (Cucurbita moschata) 

 

Labu kuning merupakan salah satu sumber pangan yang memiliki kandungan gizi yang 

tinggi dan berserat halus sehingga mudah dicerna. Labu kuning dapat tumbuh di 

dataran rendah maupun tinggi, pada ketinggian 1000-3000 meter diatas permukaan laut 

(Bardiati et al., 2015). Labu kuning banyak dimanfaatkan masyarakat untuk obat 
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tradisional sebagai anti diabetes, anti hipertensi, anti tumor, dan anti bakteri karena 

banyak mengandung nutrisi dan senyawa bioaktif seperti fenolat, flavonoid, vitamin 

(termasuk vitamin β-karoten, vitamin A, vitamin B2, α-tokoferol, vitamin C, dan 

vitamin E), asam amino, karbohidrat dan mineral (terutama kalium), kandungan energi 

rendah (sekitar 17 g Kcal/100 labu segar) dan serat dalam jumlah yang besar (Bardiati 

et al., 2015). 

 

1.2.2. Kue Lumpur 

 

Kue lumpur merupakan salah satu makanan tradisional di Indonesia yang terbuat dari 

campuran tepung terigu, gula pasir, telur, margarin, kentang, serta santan. Bagian 

atasnya diberi isi yang terdiri atas potongan kelapa muda ataupun kismis. Berdasarkan 

informasi gizi, dalam ukuran porsi 100 g kue lumpur mengandung kalori sebesar 247 

kkal, karbohidrat sebesar 26,17 g (41%), lemak sebesar 14,7 g (52%), dan protein 

sebesar 4,49 g (7%). Saat ini, kue lumpur mulai dimodifikasi menjadi berbagai variasi, 

sehingga bahan pembuat kue lumpur menjadi lebih kaya akan nutrisi serta 

memanfaatkan bahan pangan lokal yang ada disekitar kita. Contoh bahan pangan lokal 

yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran kue lumpur adalah kentang, 

singkong, ubi jalar ungu, labu kuning atau jagung manis (Sari, 2016). 

 

Bahan-bahan dasar yang digunakan untuk membuat produk kue lumpur adalah tepung, 

gula pasir, telur, santan dan margarin. Ada 3 jenis terigu yaitu, tepung berprotein tinggi 

(bread flour) mengandung kadar protein tinggi 11-13%, digunakan untuk bahan 

pembuat roti, mi, pasta, donat. Tepung berprotein sedang (all purpose flour) 

mengandung kadar protein sedang 8-10%, digunakan untuk bahan pembuat kue cake. 

Tepung berprotein rendah (pastry flour) mengandung protein 6 - 8%, digunakan untuk 

membuat kue yang renyah seperti biskuit atau kulit gorengan (Sari, 2016). Dalam 

pembuatan kue lumpur menggunakan tepung terigu dengan kandungan protein sedang 

(8-10%). 

 

Dalam pembuatan kue lumpur, menggunakan gula pasir. Gula berfungsi untuk memberi 

rasa manis, warna pada kulit kue, melembutkan adonan, serta memperpanjang umur 
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simpan. Penggunaan gula yang berlebihan menyebabkan kue lebih cepat hangus dan 

permukaan kulitnya tidak dapat matang dengan kering. Santan ialah daging buah kelapa 

yang diparut sehingga sel-selnya akan rusak dan isi sel dengan mudah keluar dalam 

wujud emulsi berwarna putih. Kepekatan santan kelapa tergantung pada tua atau muda 

kelapa yang digunakan dan jumlah penambahan air yang ditambahkan. Santan memberi 

rasa gurih karena kandungan lemaknya yang tinggi (Sari, 2016). Santan mengandung 

minyak 50% dalam bentuk emulsi minyak air dengan protein sebagai stabilisator 

emulsi. Peranan santan dalam pembuatan kue lumpur ialah membentuk aroma, rasa dan 

tekstur yang terjadi melalui reaksi-reaksi antara komponen kimia dalam santan dengan 

komponen lain yang ditambahkan dalam pembuatan kue lumpur. 

 

Dalam pembuatan kue, telur berfungsi untuk menambah nilai gizi, memberi rasa lebih 

enak, mengempukkan kue, serta memberikan warna. Putih telur berperan sebagai 

pengeras, sedangkan kuning telur berperan sebagai pengempuk. Oleh karena itu 

penggunaan telur utuh, kuning telur saja, atau sedikit dicampur putih telur perlu perlu 

dipertimbangkan sesuai dengan hasil kue yang diinginkan. Kuning telur merupakan 

makromolekul dalam struktur adonan dan berfungsi menahan udara yang terperangkap. 

Pada waktu pemanggangan, gluten, pati, dan telur membentuk tekstur yang kaku dan 

gelembung udara mengembang. Uap air masuk dalam gelembung udara dan 

mengembang (Sari, 2016). 

 

Margarin ialah emulsi yang terdiri dari lemak nabati, air dan garam dengan 

perbandingan (80:18:2). Margarin kaya akan vitamin A, E dan D. Selain itu, jumlah 

kalori dalam margarin lebih sedikit dibanding dengan mentega sehingga aman bagi 

tubuh. Di dalam pembuatan kue lumpur margarin berperan dalam memberi cita rasa 

gurih pada kue, mengurangi remah kue, mempermudah pemotongan serta memperlunak 

kulit kue (Sari, 2016).  

 

1.2.3. Umur Simpan 

 

Penetapan umur simpan merupakan hal penting pada pengembangan produk pangan 

baru dan dapat  ditentukan berdasarkan hasil analisis di laboratorium. Umur simpan 
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produk pangan ialah selang waktu antara saat produksi hingga konsumsi di mana 

produk berada dalam kondisi yang memuaskan berdasarkan karakteristik kenampakan, 

rasa, aroma, tekstur, serta nilai gizi. Pada saat baru diproduksi, mutu produk dianggap 

dalam keadaan 100% dan akan menurun sejalan dengan lamanya penyimpanan atau 

distribusi. Selama penyimpanan dan distribusi, produk pangan akan mengalami 

kehilangan bobot, nilai pangan, mutu, nilai uang dan daya tumbuh (Rahayu et al., 

2003). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan mutu produk pangan 

digolongkan menjadi dua yaitu, faktor intrinsik (bahan baku, formulasi, oksigen, aktivis 

air, pH, mikroorganisme, uap air, cahaya serta bahan kimia toksik), dan faktor ekstrinsik 

(proses, sanitasi, kemasan serta penyimpanan). Menurut Herawati (2008), umur simpan 

dapat ditentukan dengan menggunakan metode konvensional (extended storage studies, 

ESS) dan metode akselerasi kondisi penyimpanan (ASS atau ASLT). Metode 

konvensional sering digunakan untuk mengukur umur simpan produk pangan yang telah 

siap edar. Penentuan umur simpan produk dengan metode ASS atau ASLT dilakukan 

dengan menggunakan parameter kondisi lingkungan yang dapat mempercepat proses 

penurunan mutu produk pangan. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Untuk mengetahui formulasi kue lumpur dengan penambahan puree labu kuning 

dengan kandungan β-karoten tertinggi; mengetahui pengaruh penambahan puree labu 

kuning kue lumpur terhadap karakteristik fisikokimia; mengetahui pengaruh 

penambahan puree labu kuning terhadap perubahan umur simpan kue lumpur dan untuk 

mengetahui tingkat kesukaan organoleptik saat mengonsumsi kue lumpur.


