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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Penelitian Pendahuluan 

 

Kue lumpur salah satu jenis kue semi basah yang ada di Indonesia. Bahan dasar yang 

digunakan dalam pembuatan kue lumpur sebaiknya memiliki kualitas yang baik supaya 

menghasilkan kue lumpur yang bertekstur lembut. Bahan dasar kue lumpur terdiri atas 

tepung terigu, gula pasir, telur, margarin, kentang, serta santan (Muaris, 2008). 

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. 

 

4.2. Peneltian Utama 

 

4.2.1. Tingkat Kesukaan Kue Lumpur 

 

Menurut (Santoso et al., 2013) warna ialah atribut kualitas yang paling penting. Puree 

labu kuning mempunyai warna kuning cenderung ke oranye dibandingkan dengan 

warna labu kuning mentah, sedangkan kentang berwarna kuning. Adanya warna kuning 

karena labu kuning memiliki kandungan pigmen karotenoid yang tinggi dalam daging 

buahnya. Pigmen karotenoid ialah pigmen alami berwarna kuning kemerahan yang 

terdapat pada buah-buahan dan sayuran. Pigmen karotenoid yang terdapat pada puree 

labu kuning dalam pembuatan kue lumpur mampu memberikan warna yang disukai oleh 

panelis, dengan demikian penggunaan puree labu dalam pembuatan kue lumpur dapat 

digunakan sebagai pengganti pewarna sintetis. Pewarna alami yang terdapat pada puree 

labu kuning tidak memiliki dampak negatif terhadap kesehatan tubuh sehingga jauh 

lebih aman jika pembuatan kue lumpur menggunakan bahan pewarna alami 

dibandingkan dengan pewarna sintetis (Tristya et al., 2011). Kue lumpur dengan 

penambahan puree labu kuning menghasilkan warna kuning keclokatan jika 

dibandingkan kue lumpur tanpa penambahan puree labu kuning (kontrol). Tabel 3 
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menunjukkan bahwa panelis memberikan penilaian antara agak suka hingga suka 

terhadap warna kue lumpur dengan berbagai perlakuan. Panelis lebih menyukai warna 

kue lumpur dengan penambahan puree labu kuning 30%, dibandingkan dengan 

penambahan puree labu kuning 40%, 50% maupun 0% (tanpa penambahan puree). 

Semakin besar kosentrasi puree labu kuning yang ditambahkan, warna kue lumpur 

semakin berbeda nyata yaitu semakin kecoklatan sehingga kurang disukai panelis.   

Aroma yang khas membuat makanan lebih diminati. Secara umum labu kuning 

mempunyai aroma spesifik (Bardiati et al, 2015). Pada Tabel 3, penilaian panelis 

terhadap aroma kue lumpur pada berbagai konsentrasi adalah agak suka, dengan nilai 

yaitu 2,24–2,68 dan tidak memberikan pengaruh yang nyata pada tingkat penerimaan 

panelis terhadap kue lumpur labu kuning. Hal ini dikarenakan, kue lumpur yang 

dihasilkan paling dominan timbul yaitu aroma dari santan kelapa yang dipanaskan. 

Santan kelapa akan mengeluarkan aroma yang khas ketika mengalami pemanasan dan 

hal tersebut disukai oleh panelis. Oleh karena itu, aroma spesifik pada labu kuning 

menjadi tidak tercium. 

Pada Tabel 3, penilaian panelis terhadap tekstur kue lumpur pada berbagai konsentrasi 

adalah agak suka, dengan nilai yaitu 2,04-2,78. Perlakuan kue lumpur K dan F3 

memberikan perbedaan yang nyata terhadap kue lumpur F1 dan F2. Panelis lebih 

menyukai tekstur kue lumpur dengan penambahan puree labu kuning 40%, 

dibandingkan dengan penambahan puree labu kuning 30%, 50% maupun 0% (tanpa 

penambahan puree). Peningkatan kandungan air dalam kue lumpur karena puree labu 

kuning tinggi akan kadar air, sehingga semakin banyak puree yang ditambahkan maka 

tekstur kue lumpur akan semakin lunak dan lengket. Tekstur dipengaruhi oleh kadar air 

dan kadar pati. Apabila kadar air tinggi maka tekstur menjadi lembek sedangkan  kadar 

pati rendah juga akan menjadikan tekstur menjadi lembek (Singgih, 2015). 

Pada Tabel 3, penilaian panelis terhadap rasa kue lumpur pada berbagai konsentrasi 

adalah agak suka, dengan nilai yaitu 2,14-2,78. Perlakuan kue lumpur K dan F3 

memberikan perbedaan yang nyata terhadap kue lumpur F1 dan F2. Hal ini disebabkan 

karena buah labu kuning memiliki rasa sedikit manis dan langu. Rasa manis alami dari 

labu kuning meningkatkan rasa manis pada kue lumpur (Bardiati et al., 2015). Pada 

Tabel 3, penilaian panelis terhadap overall kue lumpur pada berbagai konsentrasi adalah 



28 
 

 
 

agak suka, dengan nilai yaitu 2,12–2,82 dan kue lumpur K memberikan perbedaan yang 

nyata terhadap kue lumpur F1, F2 dan F3. Hal ini menunjukkan bahwa kue lumpur 

dengan penambahan puree labu kuning yang paling disukai adalah pada kue lumpur F1 

(penambahan puree 30%). 

4.2.2. Analisa Fisik 

 

a. Warna Kue Lumpur Labu Kuning 

Pada umumnya kue lumpur memiliki ciri-ciri penampakan berwarna kekuningan, 

bertekstur semi basah dan memiliki rasa serta aroma yang khas. Dapat dilihat pada 

Tabel 4. kue lumpur kontrol (0%) memiliki nilai L yakni 63,73, nilai a* yakni -2,23 

dan nilai b yakni 28,70, pada kue lumpur dengan penambahan puree labu kuning 

30% memiliki nilai L yakni 55,04, nilai a* yakni 2,70 dan nilai b yakni 35,38 

sedangkan pada kue lumpur dengan penambahan puree labu kuning 40% memiliki 

nilai L yakni 51,92, nilai a* yakni 3,53 dan nilai b yakni 38,55. Secara visual dapat 

dilihat pada Gambar 4. bahwa kue lumpur kontrol (0%) cenderung memiliki warna 

kuning yang pucat atau cenderung ke putih, sedangkan kue lumpur dengan 

penambahan puree labu kuning 30% dan 40% memiliki warna kuning keclokatan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan konsentrasi puree labu kuning 

yang ditambahkan menyebabkan nilai L semakin rendah, semakin positif  nilai a 

yang menunjukan warna merah dan semakin negative nilai a menunjukkan warna 

hijau serta semakin tinggi nilai b yang menunjukkan warna kuning. Hal ini juga 

akan mempengaruhi nilai kesukaan panelis terhadap warna kue lumpur (Putra, 

2012). 

 

 Panas dapat menyebabkan bahan pangan yang mengandung karoten mengalami 

perubahan warna. Panas menginduksi perubahan struktur konjugasi karoten, 

sehingga warna kuning menurun dan keclokatan meningkat. Hal ini sesuai dengan 

data pada Tabel 4. bahwa semakin banyak jumlah puree labu kuning yang 

ditambahkan, warna kue lumpur labu kuning semakin keclokatan. Warna daging 

buah labu kuning yaitu kuning hingga jingga menunjukkan tingginya jumlah 

karotenoid pada daging buah labu yang berperan memberikan warna kuning 

kemerahan pada buah tersebut. β-karoten merupakan salah satu senyawa karotenoid 
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yang banyak terkandung dalam labu kuning yaitu, sekitar 79% dari total karotenoid 

(Hanggara et al., 2016). 

b. Tekstur Kue Lumpur Labu Kuning 

 Pengukuran tekstur pada penelitian ini terdiri atas dua atribut uji yaitu hardness dan 

springiness. Hardness ialah parameter menunjukkan seberapa besar gaya yang 

dibutuhkan suatu bahan untuk berubah bentuk (Guinee dalam Trinh et al., 2012). 

Tekstur pada suatu produk snack meliputi kekerasan, kemudahan untuk dipatahkan 

serta konsistensi pada gigitan pertama (Singgih, 2015). Pada Tabel 4. bahwa 

semakin tinggi puree labu kuning yang ditambahkan maka nilai hardness akan 

semakin menurun. Penurunan ini disebabkan adanya pembengkakan granula pati 

diantara ikatan amilosa, sehingga hubungan antar ikatan amilosa menurun, 

akibatnya ketegasan gel pati rendah sehingga penurunan hardness pada produk 

terjadi (Kim & Wiesenborn, 1996). 

 

 Springiness ialah parameter menunjukkan seberapa besar laju perubahan produk 

dapat kembali ke bentuk semula setelah diberi tekanan pertama kali (Szczesniak, 

2002). Menurut Miraclaina (2014) springiness ditentukan oleh stabilitas emulsi 

sistem yang dipengaruhi oleh komponen penyusun dalam produk pangan. Dalam 

produk pangan, lemak berperan dalam membentuk sistem emulsi yang stabil 

sehingga akan produk yang dihasilkan lebih elastis dan nilai springiness semakin 

meningkat. Hal ini sesuai dengan hasil pada Tabel 4. bahwa semakin tinggi puree 

labu kuning yang ditambahkan maka nilai springiness akan semakin meningkat. 

Dalam penelitian ini, penambahan santan dan puree labu kuning menyebabkan 

kadar lemak pada kue lumpur meningkat, karena santan kelapa memiliki 

kandungan lemak sebesar 34,7% (Hayati, 2009) dan kandungan lemak pada puree 

labu kuning sebesar 1,39% (Santoso et al., 2013). 

 

c. Viskositas Adonan Kue Lumpur 

Hasil analisis viskositas berkisar antara 34,33 – 39,33 dpa.s  Tabel 5. dan Gambar 3. 

menunjukkan bahwa rerata viskositas tertinggi diperoleh dari perlakuan 

penambahan puree labu kuning 40%, sedangkan viskositas terendah diperoleh dari 

perlakuan tanpa penambahan puree labu kuning (0%). Menurut Ikhsani & Susanto 



30 
 

 
 

(2014) peningkatan viskositas dapat terjadi karena adanya kandungan pati didalam 

pasta labu kuning yang dapat mengalami gelatinisasi pati saat proses pengukusan. 

Banyaknya pemanasan menyebabkan air semakin teruap, sehingga makin kental gel 

yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan hasil bahwa viskositas adonan kue lumpur 

cenderung meningkat seiring dengan penambahan puree labu kuning yang 

meningkat. 

 

d. Daya Kembang Kue Lumpur Labu Kuning 

Puree labu kuning mengandung amilopektin lebih rendah yaitu 0,54% (Hanggara et 

al., 2016) dibandingkan pada amilopektin kentang yaitu 15,09% (Wulan et al., 

2006). Menurut (Wang & Wang, 2003) amilopektin punya struktur yang mudah 

menyerap air. Hal tersebut menyebabkan struktur pati berongga ketika dipanggang 

akibat menguapnya air dari dalam molekul pati sehingga volume kue lumpur akan 

lebih besar. Hal ini sesuai dengan Gambar 6., terdapat beberapa rongga udara pada 

kue lumpur yang telah diiris melintang. Pada Tabel 6 dan Gambar 5. persen 

pengembangan kue lumpur semakin menurun dengan adanya penambahan puree 

labu kuning, sedangkan persen pengembangan paling tinggi terdapat pada kue 

lumpur kontrol tanpa penambahan puree labu kuning. Hal ini sesuai dengan teori 

Dewi & Mardiah (2007) bahwa granula pati (khususnya amilopektin) dan 

ketersediaan air yang menentukan persen pengembangan. Selain itu, viskositas 

adonan yang tinggi dapat menyebabkan udara yang berada di dalam adonan menjadi 

tidak memiliki cukup ruang untuk mengembang sehingga menghasilkan produk 

dengan volume yang rendah (Honingka, 1996). 

 

4.2.3. Analisa Kimia 

 

Kadar air jadi faktor utama dalam menentukan kualitas suatu produk. Hal-hal yang 

mempengaruhi kadar air dalam suatu produk pangan ialah jenis bahan dan 

komponennya (Tristya et al., 2011). Pada Tabel 7. rerata kadar air kue lumpur pada 

formulasi kontrol (0%) sebesar 33,46%, ini sesuai dengan sifat bahan pangan semi 

basah yang punya kadar air 10% - 40%. Namun pada kue lumpur dengan penambahan 

30% dan 40% puree labu kuning, tidak sesuai dengan sifat bahan pangan semi basah 
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yang mempunyai kadar air 10% - 40% karena penambahan 30% dan 40% puree labu 

kuning menghasilkan kadar air pada kentang. Kandungan kadar air pada puree labu 

kuning sebesar 90,78% (Santoso et al., 2013) sedangkan kadar air pada kentang sebesar 

74,3% (Singgih, 2015). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, meningkatnya kadar air 

dalam produk seiring dengan penambahan konsentrasi puree labu kuning yang 

ditambahkan.  

 

Banyaknya kadar abu dalam suatu bahan makanan manandakan adanya kandungan 

mineral dalam makanan tersebut. Pada Tabel 7. kadar abu tertinggi diperoleh kue 

lumpur dengan penambahan 40% puree labu kuning yakni 2,36% sedangkan kadar abu 

terendah diperoleh kue lumpur kontrol (0%) yakni 1,40%. Hal ini dikarenakan labu 

kuning dalam 100 g bahan memiliki kandungan mineral antara lain kalsium 113 mg, 

fosfor 118 mg, zat besi 1.8 mg sedangkan kentang dalam 100 g bahan memiliki 

kandungan mineral antara lain kalsium 11,0 mg, fosfor 56,0 mg, zat besi 0,7 mg 

(Suryani, 2012). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi konsentrasi 

penambahan puree labu kuning maka kadar abu dalam produk akan semakin meningkat. 

 

Pada Tabel 7. rerata kadar protein kue lumpur pada formulasi kontrol (0%) lebih tinggi 

yaitu sebesar 7,73% dibandingkan dengan kue lumpur dengan penambahan puree labu 

kuning 30% dan 40% yang menghasilkan kadar protein sebesar 7,27% dan 6,39%. Hal 

ini dikarenakan, puree labu kuning mengandung kadar protein yang rendah sebesar 1,1 

g/100g bahan atau 1,1%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak 

penambahan puree labu kuning maka kadar protein kue lumpur semakin menurun. Hal 

lain yang mempengaruhi tingginya kadar protein adalah tepung terigu. Tepung terigu 

mengandung protein sebesar 7,5 - 15% (Rezky, 2013). Selain itu, proses pengolahan dan 

pemanasan yang terlalu lama pada produk pangan akan menyebabkan protein 

mengalami denaturasi atau kerusakan  (Saroinsong et al., 2015).  

 

Pada Tabel 7. kandungan lemak tertinggi diperoleh pada formulasi penambahan 40% 

puree labu kuning yaitu sebesar 32,33% sedangkan kandungan lemak terendah 

diperoleh pada formulasi kontrol (0%) yaitu sebesar 28,82%. Hal ini dikarenakan puree 

labu kuning mengandung kadar lemak yang cukup tnggi yakni 1,39% (Santoso et al., 
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2013) dibandingkan kentang yang mengandung kadar lemak yakni 1,30% (Singgih, 

2015). Selain itu, kadar lemak pada kue lumpur tidak hanya diperoleh dari tepung 

terigu, tetapi dari bahan-bahan lain salah satunya adalah santan kelapa. Bahan baku 

utama dalam proses pembuatan kue lumpur adalah santan kelapa. Pada saat santan 

kelapa mengalami pemanasan selama proses pemasakan, emulsi santan akan pecah dan 

mengeluarkan minyak. Akibatnya, kandungan lemak pada kue lumpur yang dihasilkan 

cukup tinggi. Menurut (Hayati, 2009) santan kelapa memiliki kandungan lemak sebesar 

34,7%, sehingga hal ini pula yang menyebabkan tingkat kadar lemak pada kue lumpur 

cukup tinggi jika dibandingkan kue-kue yang lain.  

 

Total karbohidrat pada kue lumpur sangat dipengaruhi oleh kadar air, kadar abu, kadar 

lemak, dan kadar protein itu sendiri. Hasil pengamatan pada Tabel 7. menunjukkan 

bahwa kue lumpur kontrol (0%) memiliki kandungan karbohidrat tertinggi yakni 

28,56% sedangkan kue lumpur 40% penambahan puree labu kuning memiliki 

kandungan karbohidrat terendah yakni 6,19%. Hal ini disebabkan karena labu kuning 

mengandung karbohidrat lebih rendah sebesar 6,60 g/100g bahan atau 6,60% 

dibandingkan dengan kentang yang mengandung karbohidrat sebesar 19,10 g/100g 

bahan atau 19,10% (Suryani, 2012). Sehingga semakin tinggi puree labu kuning yang 

digunakan maka kadar karbohidrat kue lumpur semakin menurun.  

 

Total β-karoten meningkat seiring dengan meningkatnya penambahan puree labu 

kuning. Pada Tabel 7. diketahui bahwa kue lumpur kontrol (0%) memiliki kandungan β-

karoten sebesar 0,50 mg/100g bahan, sedangkan kue lumpur dengan penambahan puree 

labu kuning 30% memiliki kandungan β-karoten sebesar 2,09 mg/100g bahan dan 

penambahan puree labu kuning tertinggi diperoleh pada perlakuan penambahan 40% 

puree labu kuning sebesar 2,86 mg/100g bahan. Hal ini dikarenakan kentang tidak 

mengandung β-karoten, sedangkan labu kuning mengandung β-karoten sebesar 6,9 

mg/100g (Santoso et al., 2013). Dalam penelitian ini, proses pembuatan puree labu 

kuning dilakukan dengan menggunakan proses pengukusan, hal ini sangat 

mempengaruhi kandungan β-karoten yang ada didalam bahan pangan. β-karoten peka 

terhadap panas, oksigen, sinar ultraviolet serta asam. Proses pengukusan pada puree 

labu kuning dan proses pemanggangan pada adonan kue lumpur dapat mengakibatkan 
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kerusakan pada karoten labu. Peningkatan kerusakan karoten disebabkan oleh proses 

pemanasan yang lama dan semakin banyak oksigen yang terlibat. Adanya panas dan 

oksigen menyebabkan reaksi oksidasi karatenoid berjalan cepat. Rerata total β-karoten 

terendah diperoleh pada perlakuan kontrol (0%) sebesar 0,50 mg/100g bahan. Adanya 

kandungan β-karoten pada perlakuan kontrol ini berasal dari bahan kuning telur yang 

ditambahkan. Kandungan vitamin A pada kuning telur yaitu sebesar 2000 SI setara 

dengan 1,21 mg/100g bahan. Sehingga hal ini memicu munculnya kandungan β-karoten 

pada kue lumpur dengan perlakuan tanpa penambahan puree labu kuning. 

 

Hasil penelitian pada Tabel 7. menunjukkan bahwa kandungan amilosa tertinggi 

diperoleh pada kue lumpur kontrol (0%) sebesar 14,42% sedangkan kadar amilosa 

terendah diperoleh pada kue lumpur 40% penambahan puree labu kuning sebesar 

10,86%. Sehingga dapat disimpulkan, semakin tinggi konsentrasi puree labu kuning 

yang ditambahkan, maka semakin rendah kadar amilosa kue lumpur. Hal ini 

dikarenakan kue lumpur kontrol yang menggunakan penambahan kentang mengandung 

amilosa yang lebih tinggi sebesar 4,01% (Wulan et al., 2006) dibanding kandungan 

amilosa pada puree labu kuning yang hanya 0,57% (Hanggara et al., 2016). Selain itu, 

amilosa berpengaruh dalam tekstur dan kelengketan pada makanan, sedangkan 

amilopektin mempengaruhi suhu gelatinisasi pada produk pangan (Tran et al., 2001). 

 

4.2.4. Analisa Mikrobiologi 

 

Pada umumnya, produk pangan yang mengalami penurunan mutu yang cepat akibat 

perubahan biologis dan kimia adalah produk yang memiliki kadar air yang tinggi 

(Abdullah et al. 2000). Selain itu, kadar air yang tinggi menyebabkan penurunan mutu 

produk yang disebabkan oleh pertumbuhan kapang. Angka lempeng total maksimal 

yang diizinkan dalam produk kue lumpur adalah 1x106 koloni/gram. Dalam Lampiran 5 

pada Tabel 8. pada hari ke-0 jumlah CFU/ml kapang yang tumbuh masih dalam batas 

normal. Pada hari ke-1 dan ke-2 terjadi peningkatan dimana CFU/ml kapang yang 

terbentuk sudah melebihi batas maksimal yang ditentukan.  

Pada hari ke-3 dan ke-4 dapat dilihat bahwa pertumbuhan kapang semakin meningkat 

jauh melebihi dari batas maksimal sebesar 1x106 koloni/g. Pada hari ke-1 kapang sudah 
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mulai terlihat secara visual di permukaan kue lumpur (Gambar 8). Pada hari ke-5 

CFU/ml jumlah koloni kapang mengalami penurunan. Penurunan disebabkan karena 

kurangnya kebutuhan nutrient pada produk kue lumpur. Berdasarkan Gambar 8. dapat 

dikatakan bahwa kapang yang tumbuh mengkontaminasi kue lumpur termasuk dalam 

spesies Aspergillus sp dengan ciri-ciri koloni berwarna hijau tua dan berbentuk seperti 

serbuk.  

Bahan baku serta pengolahan yang kurang higenis menyebabkan kontaminasi kapang 

pada produk kue lumpur. Nutrisi yang dibutuhkan kapang untuk proses pertumbuhan 

dan perkembangan adalah komposisi bahan baku pembuatan kue lumpur yang terdiri 

atas karbohidrat, lemak, protein, air dan lainnya. Menurut (Mizana et al., 2016), salah 

satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jamur ialah suhu. Suhu akan 

mempengaruhi reaksi kimiawi serta reaksi enzimatis pada mikroba yang berpengaruh 

pada pertumbuhan mikroba. Suhu optimum untuk pertumbuhan jamur Aspergillus sp 

yaitu suhu 20oC-30oC,  hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan pada suhu 

kamar, yaitu 25-30oC. Temperatur juga berhubungan dengan Kelembaban Relatif (RH), 

karena semakin tinggi suhu maka RH semakin rendah dan sebaliknya. 

Bahan pangan yang disimpan pada RH yang rendah dapat mengalami kerusakan pada 

permukaannya karena jamur, yeast, serta bakteri tertentu. Pada penelitian yang 

dilakukan di suhu kamar, dimana suhunya lebih tinggi berarti memiliki RH yang lebih 

rendah sehingga menyebabkan pertumbuhan jamur pada kue lumpur lebih cepat. 

Menurut Kusuma (2008), bahan dasar dalam pembuatan roti ialah tepung terigu dimana 

tepung terigu memiliki kandungan pati dalam jumlah yang relatif tinggi. Pati dapat 

dihidrolisis menjadi gula-gula sederhana oleh mikroorganisme khususnya jamur, karena 

gula-gula sederhana adalah sumber nutrisi utama bagi mikroorganisme. Hal inilah yang 

meyebabkan jamur dapat tumbuh pada roti. 

4.2.5. Tingkat Penerimaan Kue Lumpur 

Uji organoleptik yaitu uji penerimaan (rating hedonik) pada kue lumpur dengan 

penambahan puree labu kuning sebanyak 0% (kontrol), 30%, dan 40%. Tujuannya 

untuk mengetahui penerimaan konsumen terhadap kue lumpur dengan penambahan 

puree labu kuning. Pada Tabel 9, dapat diketahui bahwa penilaian panelis terhadap 
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warna kue lumpur tanpa penambahan puree labu kuning adalah tidak suka sedangkan 

pada penambahan puree labu kuning 30% dan 40% adalah netral, dengan nilai 2,56-

3,18 dan memberikan perbedaan yang nyata pada tingkat kepercayaan 95%. Hal ini 

disebabkan karena labu kuning merupakan salah satu buah yang dalam dagingnya 

terkandung pigmen alami berwarna kuning yaitu pigmen karotenoid. Penambahan puree 

labu kuning dalam pembuatan kue lumpur dapat meningkatkan kandungan pigmen 

karatenoid dalam produk, sehingga semakin banyak puree labu kuning yang 

ditambahkan maka kue lumpur akan semakin berwarna kuning (Tristya et al., 2011). 

Aroma yang khas dan menarik dapat membuat makanan lebih disukai. Pada Tabel 9, 

penilaian panelis terhadap aroma kue lumpur pada berbagai konsentrasi adalah tidak 

suka, dengan nilai yaitu 2,62–2,94 dan tidak berbeda nyata pada tingkat kepercayaan 

95%. Secara umum labu kuning mempunyai aroma spesifik (Bardiati et al., 2015). 

Akan tetapi dengan memadukannya dengan campuran santan, aroma spesifik pada labu 

kuning menjadi tidak tercium sehingga kue lumpur yang dihasilkan paling dominan 

timbul yaitu aroma dari santan kelapa. 

Pada Tabel 9, penilaian panelis terhadap rasa kue lumpur tanpa penambahan puree labu 

kuning adalah tidak suka sedangkan pada penambahan puree labu kuning 30% dan 40% 

adalah netral, dengan nilai 2,52-3,08 dan memberikan perbedaan yang nyata pada 

tingkat kepercayaan 95%. Hal ini disebabkan karena buah labu kuning memiliki rasa 

sedikit manis dan langu sehingga penambahan puree labu kuning dapat menambah rasa 

manis pada kue lumpur. Rasa kue lumpur lebih manis meskipun tanpa gula pasir, rasa 

manis alami dari labu kuning meningkatkan rasa manis pada kue lumpur (Bardiati et al., 

2015).  

Pada Tabel 9, penilaian panelis terhadap tekstur kue lumpur tanpa penambahan puree 

labu kuning adalah tidak suka sedangkan pada penambahan puree labu kuning 30% dan 

40% adalah netral, dengan nilai 2,52-3,08 dan memberikan perbedaan yang nyata pada 

tingkat kepercayaan 95%. Hal ini disebabkan karena puree labu kuning mengandung 

kadar air yang tinggi sebesar 90,78% (Singgih, 2015) sehingga semakin banyak puree 

yang ditambahkan maka tekstur kue lumpur akan semakin lunak dan lengket. Pada 

Tabel 9, penilaian panelis terhadap overall kue lumpur tanpa penambahan puree labu 

kuning adalah tidak suka sedangkan pada penambahan puree labu kuning 30% dan 40% 
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adalah netral, dengan nilai 2,54-3,10 dan memberikan perbedaan yang nyata pada 

tingkat kepercayaan 95%. Hal ini menunjukkan bahwa kue lumpur dengan penambahan 

puree labu kuning dapat diterima oleh konsumen pada semua tingkat konsentrasi yang 

diujikan. 


