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3. Hasil Penelitian 

 

3.1. Penelitian Pendahuluan 

 

Dalam penelitian ini dilakukan penelitian pendahuluan untuk mengetahui perlakuan 

formulasi kue lumpur yang paling baik dan dapat diterima oleh responden dengan 

penambahan puree labu kuning sebesar 0% (kontrol), 30%, 40% dan 50%. Selanjutnya, 

dilakukan penelitian utama yaitu penambahan puree labu kuning pada kue lumpur, lalu 

diuji organoleptik (ranking hedonic dan rating hedonic), kandungan kimia, sifat fisik 

serta mikrobiologinya. 

3.1.1. Penelitian Formulasi Kue Lumpur Labu Kuning 

 

Hasil uji organoleptik kue lumpur labu kuning yang meliputi atribut warna, aroma, rasa, 

tekstur, dan overall dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Uji Ranking Hedonik Terhadap Produk Kue Lumpur Labu Kuning 

 

Formulasi 
Parameter 

Warna Aroma Tekstur Rasa Overall 

KL K 

KL F1 

KL F2 

KL F3 

2,24a 

3,13b 

2,56a 

2,07ac 

2,44a 

2,64a 

2,68a 

2,24a 

2,48a 

2,70b 

2,78b 

2,04a 

2,32a 

2,78b 

2,76b 

2,14a 

2,12a 

2,82b 

2,66b 

2,40ab 

Keterangan:  

KL K = kue lumpur tanpa penambahan puree labu kuning  

KL F1= kue lumpur dengan penambahan puree labu kuning  sebanyak 30% 

KL F2= kue lumpur dengan penambahan puree labu kuning sebanyak 40% 

KL F3= kue lumpur dengan penambahan puree labu kuning sebanyak 50% 

 Data yang disajikan adalah mean 

 Angka dengan superscript yang berbeda antar baris menunjukan adanya perbedaan nyata pada  tingkat 

kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji Kruskal Wallis, dilanjutkan dengan uji Mann Whitney 

 

Berdasarkan hasil pengujian ranking Tabel 3. dapat dilihat bahwa pada atribut overall, 

skor tertinggi yaitu sampel KL F1 dan KL F2 sedangkan sampel KL K memiliki skor 

terendah. Sampel KL K tidak berbeda nyata dengan KL F3, sedangkan KL F1 tidak 

berbeda nyata dengan KL  F2, tetapi sampel KL K berbeda nyata dengan KL F1. 

Berdasarkan hasil uji sensori atribut overall maka sampel KL K, KL F1 dan KL F2 

digunakan untuk penelitian utama. 
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3.2. Karakteristik Fisik 

 

3.2.1. Uji Fisik 

 

Hasil penelitian uji fisik Kue Lumpur Labu Kuning pada ketiga tingkat konsentrasi 

puree labu kuning dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Hasil Uji Fisik Produk Kue Lumpur Labu Kuning 

 

  

KL Kontrol 

 

KL F1 

 

KL F2 

Warna L* 63,73± 0,82c 55,04± 3,43b 51,92± 1,34a 

            a* -2,23± 0,42a 2,70± 0,08b 3,53± 0,35c 

            b* 28,70± 1,16a 35,38± 1,73b 38,55± 0,77c 

Texture Hardness (gf) 433,09± 3,38c 275,64± 9,78b 257,36± 5,74a 

Springiness (mm) 5,59±0,29c 6,55±0,29b 7,49±0,36a 
Keterangan:  

KL K = kue lumpur tanpa penambahan puree labu kuning 

KL F1= kue lumpur dengan penambahan puree labu kuning  sebanyak 30% 

KL F2= kue lumpur dengan penambahan puree labu kuning sebanyak 40% 

•Data yang disajikan adalah mean  

•Simbol superscript yang berbeda pada tiap kolom menunjukkan adanya beda nyata pada data di tiap-tiap 

perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji Duncan (p < 0,05) 

 

Pada Tabel 4. diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi puree labu kuning yang 

ditambahkan maka semakin menurun nilai L*, sedangkan nilai b* semakin meningkat 

dan nilai a* negatif. Sampel kue lumpur dengan penambahan puree labu kuning yang 

bervariasi memiliki perbedaan yang nyata pada masing-masing nilai L*, a* dan b*. 

Secara statistik dapat dilihat bahwa nilai L*, a* dan b* berbeda nyata pada tiap perlakuan 

konsentrasi. Pada uji tekstur dapat dilihat bahwa, semakin tinggi konsentrasi puree labu 

kuning yang ditambahkan maka nilai hardness akan semakin kecil dan nilai springiness 

akan semakin besar. Berdasarkan pengujian secara statistik dapat dilihat bahwa nilai 

hardness dan springiness berbeda nyata pada tiap perlakuan konsentrasi. 

 

 

 

 

Perlakuan 
Parameter 
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a. Viskositas Adonan Kue Lumpur Labu Kuning 

 

Hasil analisa viskositas adonan kue lumpur pada tiga macam perlakuan dapat dilihat 

pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Nilai Viskositas Adonan Kue Lumpur Labu Kuning 

 

Konsentrasi Viskositas Adonan Kue Lumpur (dpa.s) 

KL Kontrol 34,33 ± 0,82a 

KL F1 36,50 ±  0,84b 

KL F2 39,33 ± 0,52c 
Keterangan : Angka dengan superscript yang berbeda antar baris menunjukkan adanya perbedaan 

nyata pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji One Way Anova dengan uji Duncan 

 

Hasil rata-rata dari analisis viskositas kue lumpur adalah berkisar antara 34,33 – 

39,33. Pada Tabel 5. dapat dilihat bahwa, semakin besar konsentrasi puree labu 

kuning yang ditambahkan ke dalam adonan kue lumpur maka nilai viskositas 

adonan akan semakin tinggi. Secara statistik dapat dilihat bahwa ketiga viskositas 

adonan tersebut berbeda nyata pada tiap perlakuan konsentrasi. Gambar 

penampakan adonan kue lumpur dapat dilihat pada Gambar 3. 

       

Gambar 3. Kenampakan Viskositas Adonan Kue Lumpur Labu Kuning; Kontrol (a); 

Penambahan puree 30% (b); Penambahan puree 40% (c). 

 

b. Persen Pengembangan Kue Lumpur Labu Kuning 

 

Hasil pengujian persen pengembangan kue lumpur pada ketiga tingkat konsentrasi 

puree labu kuning yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

 

 

 

 

 

a b c 
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Tabel 6. Persen Pengembangan Kue Lumpur Labu Kuning 

 

Konsentrasi Persen Pengembangan  

KL Kontrol 0,42 ± 0,016c 

KL F1 0,28 ± 0,015b 

KL F2 0,20 ± 0,006a 

Keterangan : Angka dengan superscript yang berbeda antar baris menunjukan adanya perbedaan 

nyata pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji One Way Anova dengan uji Duncan 

 

Hasil rata-rata dari analisis persen pengembangan kue lumpur adalah berkisar antara 

0,207 – 0,420. Pada Tabel 6. dapat dilihat bahwa, semakin besar konsentrasi puree 

labu kuning yang ditambahkan maka persen pengembangan akan semakin kecil. 

Ketiga perlakuan konsentrasi memiliki persen pengembangan yang berbeda nyata. 

Gambar kenampakan persen pengembangan kue lumpur dapat dilihat pada Gambar 

5. 

 

Gambar 4. Perbedaan Warna Kue Lumpur Labu Kuning dengan berbagai 

konsentrasi; Kue Lumpur Kontrol (a); Kue Lumpur Penambahan puree labu 

kuning 30% (b); Kue Lumpur Penambahan puree labu kuning 40% (c). 

 

Gambar 5. Perbedaan Tingkat Pengembangan Kue Lumpur Labu Kuning dengan 

berbagai konsentrasi; Kue Lumpur Kontrol (a); Kue Lumpur Penambahan 

puree labu kuning 30% (b); Kue Lumpur dengan Penambahan puree labu 

kuning 40% (c).  

 
Gambar 6. Perbedaan Rongga Kue Lumpur Labu Kuning dengan berbagai 

konsentrasi; Kue Lumpur Kontrol (a); Kue Lumpur Penambahan puree labu 

kuning 30% (b); Kue Lumpur Penambahan puree labu kuning 40% (c). 

 

a b c 

a b c 

a b c 
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3.3. Karakteristik Kimiawi 

 

3.3.1. Uji Kimiawi 

 

Hasil Penelitian Uji Kimiawi Kue Lumpur Labu Kuning pada ketiga tingkat konsentrasi 

puree labu kuning dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Hasil Uji Kimiawi Produk Kue Lumpur Labu Kuning 

 

  Perlakuan  

Parameter  KL Kontrol KL F1 KL F2 

Kadar air (%) 33,46± 1,50a 47,96± 0,57b 52,72± 0,54c 

Kadar abu (%) 1,40± 0,13a 2,27± 0,08b 2,36± 0,15c 

Lemak (%) 28,82± 0,89a 30,72± 0,34b 32,33± 0,45c 

Protein (%) 7,73± 0,13c 7,27± 0,10b 6,39± 0,10a 

Karbohidrat (%) 28,56±2,04c 11,79±0,85b 6,19±0,51a 

Beta karoten 

(mg/100g) 
0,50±0,12a 2,09± 0,09b 2,86± 0,20c 

Amilosa (%) 14,42 ± 0,37c 12,83 ± 0,84b 10,86 ± 0,46a 
Keterangan:  

KL K = kue lumpur tanpa penambahan puree labu kuning 

KL F1= kue lumpur dengan penambahan puree labu kuning  sebanyak 30% 

KL F2= kue lumpur dengan penambahan puree labu kuning sebanyak 40% 

•Data yang disajikan adalah mean  

•Simbol superscript yang berbeda pada tiap kolom menunjukkan adanya beda nyata pada data di tiap-tiap 

perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji Duncan (p < 0,05) 

 

Pada Tabel 7. hasil rata-rata dari analisis kadar air, kadar abu serta kadar lemak kue 

lumpur mengalami peningkatan yaitu kadar air berkisar antara 33,46 – 52,72%, kadar 

abu berkisar antara 1,40 – 2,36% dan kadar lemak berkisar antara 28,82 – 32,33%. 

Artinya semakin banyak konsentrasi puree labu kuning yang ditambahkan maka kadar 

air, kadar abu dan kadar lemak kue lumpur akan semakin tinggi. Sedangkan pada kadar 

protein dan kadar karbohidrat akan semakin menurun. Secara statistik dapat dilihat 

bahwa nilai kadar air, abu, protein, lemak dan karbohidrat berbeda nyata pada tiap 

perlakuan konsentrasi. Pada uji beta karoten dapat dilihat bahwa, semakin tinggi 

konsentrasi puree labu kuning yang ditambahkan maka semakin tinggi juga nilai beta 

karoten kue lumpur dengan hasil rata-rata berkisar antara 0,50 – 2,86 mg/100g bahan. 

Secara statistik dapat dilihat bahwa nilai beta karoten berbeda nyata pada tiap perlakuan 

konsentrasi. Pada uji amilosa dapat dilihat bahwa, semakin tinggi konsentrasi puree labu 
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kuning yang ditambahkan maka semakin rendah juga nilai amilosa kue lumpur. Secara 

statistik dapat dilihat bahwa nilai amilosa berbeda nyata pada tiap perlakuan 

konsentrasi. 

 

3.4. Karakteristik Mikrobiologi 

 

Berikut adalah gambar kenampakan pertumbuhan kapang yang mengkontaminasi 

produk kue lumpur dengan berbagai konsentrasi. Kapang yang mengkontaminasi adalah 

jenis kapang Aspergillus sp dengan ciri-ciri koloni berwarna hijau tua dan berbentuk 

seperti serbuk. 

 

 
 

Gambar 7. Pertumbuhan Kapang Di Atas Permukaan Kue Lumpur Labu Kuning pada 

hari ke-1 dengan berbagai konsentrasi; a. Kue Lumpur Kontrol; b. Kue 

Lumpur dengan Penambahan puree labu kuning 30%; c. Kue Lumpur 

dengan Penambahan puree labu kuning 40% 

 

3.5. Tingkat Penerimaan secara Organoleptik 

 

Hasil uji organoleptik kue lumpur labu kuning yang meliputi atribut warna, aroma, rasa, 

tekstur, dan overall dapat dilihat pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Uji Rating Hedonik Produk Kue Lumpur Labu Kuning 

 

Formulasi   Parameter   

 Warna Aroma Tekstur Rasa Overall 

KL Kontrol 2,56a 2,62a 2,52a 2,52a 2,54a 

KL F1 3,18b 2,94a 3,08b 3,08b 3,10b 

KL F2 3,02b 2,90a 3,04b 3,06b 3,06b 

Keterangan:  

KL K = kue lumpur tanpa penambahan puree labu kuning  
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KL F1= kue lumpur dengan penambahan puree labu kuning  sebanyak 30% 

KL F2= kue lumpur dengan penambahan puree labu kuning sebanyak 40% 

 Data yang disajikan adalah mean 

 Angka dengan superscript yang berbeda antar baris menunjukan adanya perbedaan nyata pada  tingkat 

kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji Kruskal Wallis, dilanjutkan dengan uji Mann Whitney 

 

Berdasarkan hasil pengujian rating pada Tabel 9. diketahui bahwa nilai tertinggi pada 

seluruh atribut yaitu warna, aroma, rasa, tekstur dan overall diperoleh pada sampel KL 

F1, sedangkan nilai terendah diperoleh pada sampel KL K. Pada hasil analisis warna, 

tekstur, rasa dan overall sampel KL K memiliki perbedaan yang nyata dengan sampel 

KL F1 dan KL F2. Sedangkan pada hasil analisis aroma ketiga sampel tidak memiliki 

perbedaan yang nyata. Secara keseluruhan, sampel yang paling disukai oleh panelis 

adalah produk kue lumpur dengan penambahan 30% tepung labu kuning.


