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4. PEMBAHASAN 

 

Pie merupakan makanan yang terdiri dari kulit yang bertekstur kering dan dapat diberi isi 

dengan beraneka ragam rasa, seperti buah, daging, ikan, sayur, keju, coklat, dan kacang 

(Baking Industry Research Trust, 2010). Pada penelitian kali ini, digunakan buah labu kuning 

sebagai bahan dasar untuk pembuatan produk pie. Buah labu kuning memiliki kandungan β-

Karoten yang cukup tinggi, sehingga direkomendasikan mampu untuk menutupi kebutuhan 

asupan sehari-hari. Menurut Novary (1999) buah labu kuning mempunyai bentuk yang bulat 

serta, mempunyai daging berwarna kuning kecoklatan. 

 

4.1. Penelitian Pendahuluan 

 

Pengeringan adalah salah satu aspek penting dalam pengolahan makanan dan merupakan 

teknik umum dalam pengawetan makanan untuk menghasilkan bentuk baru produk 

(Mechlouch et al., 2012 dan Sachin et al., 2010). Buah labu kuning cukup sesuai untuk diproses 

menjadi tepung karena mengandung karbohidrat cukup tinggi (6,6 g) (Lydia, 2015). Pada 

penelitian pendahuluan dilakukan analisa kadar air dan β-karoten pada tepung labu kuning. 

Kadar air yang dihasilkan sebanyak 9,62%, dalam hal ini tepung labu kuning memiliki kadar 

air sesuai standarisasi tepung labu kuning yaitu maksimal 12,01% (Usmiati et al., 2005). 

Analisa kadar betakaroten bertujuan untuk mengetahui banyaknya kandungan β-karoten dalam 

tepung labu kuning yaitu yang dihasilkan sebanyak 5,25 mg /100 g bahan.  

 

Berdasarkan hasil pengamatan pada Tabel 2., formulasi kulit pie labu kuning yang memiliki 

tingkat kesukaan konsumen untuk parameter aroma, rasa, tekstur, dan overall yang paling 

disukai adalah PF1. Hal ini disebabkan karena labu kuning memberikan aroma yang khas 

berbeda dengan aroma tepung terigu (Rahmi, et al., 2011). Sedangkan untuk tekstur yang 

dihasilkan lebih renyah dibandingkan dengan formulasi PF2, dan PF3 hal ini disebabkan oleh 

kandungan pati, kandungan air didalam adonan menyebabkan pati mengembang ketika ada 

pemanasan, lalu pati akan tergelatinisasi kemudian gel pati akan mengalami proses dehidrasi 

sehingga gel akan membentuk tekstur keras (Normasari, 2010). Pada parameter rasa dan 

keseluruhan, kulit pie PF1 disukai karena merupakan suatu produk baru untuk panelis dengan 

substitusi tepung labu kuning paling sedikit sehingga rasanya tidak terlalu dominan. 
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Pada parameter warna yang paling disukai adalah sampel PK, karena kecerahan pada PF1 

cenderung lebih gelap seiring bertambahnya substitusi tepung labu kuning, sehingga terjadi 

reaksi maillard antara gugus reduksi dari gula yang bereaksi dengan gugus amino dari protein 

dan terbatasnya kandungan air yang ada dipermukaan bahan pangan (Utami, 2001). Maka dari 

itu pada penelitian utama, kulit pie dengan substitusi tepung labu kuning sebanyak 20% dan 

30% merupakan formulasi yang terpilih karena mrupakan formulasi yang paling mendekati 

kontrol sehingga diharapkan lebih disukai, yang kemudian dilanjutkan pada penelitian utama 

untuk diisikan dengan puree labu kuning. 

 

4.2. Penelitian Utama 

 

4.1.1. Tingkat Kesukaan Pie 

 

a. Warna 

Analisa organoleptik pie labu kuning dilakukan menggunakan uji rangking hedonik 

terhadap rasa, warna, aroma, tesktur, dan keseluruhan. Menurut Lawless & Hildegarde 

(2010), warna adalah salah satu atribut yang penting untuk menilai kualitas awal dari 

produk.  Hasil pengujian organoleptik (Tabel 3.) menunjukkan masing-masing perlakuan 

memiliki nilai rata-rata hedonik yang tidak berbeda nyata pada atribut warna, mulai dari PK, 

PF1, dan PF2. Substitusi tepung labu kuning dalam pembuatan pie dapat meningkatkan 

kandungan pigmen karotenoid dalam produk, sehingga semakin banyak tepung labu kuning 

yang ditambahkan maka pie akan semakin berwarna kuning.  

 

Sesuai teori menurut Russel (2006) warna kuning dari labu kuning disebabkan oleh adanya 

pigmen dari senyawa karotenoid yang menyebar pada bagian kulit sampai daging buah. 

Hasil analisa organoleptik pie menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat konsentrasi 

tepung labu kuning yang ditambahkan maka warna pie semakin gelap. Menurut Utami 

(2001) adanya reaksi maillard karena adanya gugus reduksi dari gula dengan gugus amino 

dari protein serta kandungan air pada permukaan produk yang terbatas. Karbohidrat 

mengandung gula reduksi dengan peran untuk reaksi pencoklatan maillard (non enzimatis), 

reaksi berlangsung ketika ada senyawa yang mempunyai gugus amino seperti protein 

(Andarwulan et al., 2011). 
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b. Aroma 

Aroma merupakan faktor yang penting untuk menentukan tingkat penerimaan produk oleh 

konsumen, karena aroma suatu bahan pangan akan menentukan kelezatan bahan pangan 

tersebut, biasanya konsumen menilai tingkat kelezatan suatu bahan pangan dari aroma yang 

ditimbulkan (Rahmi et al., 2011). Pada atribut aroma (Tabel 3), pada masing-masing 

perlakuan PK, PF1, dan PF2 menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata pada nilai rata-

rata hedoniknya. Menurut Rahmi et al., (2011) tepung labu kuning memiliki aroma yang 

khas dan berbeda dengan aroma yang dihasilkan tepung terigu, menyebabkan aroma yang 

dihasilkan menjadi khas labu kuning.  

 

Pada parameter aroma, pie labu kuning dengan substitusi tepung labu kuning 20% 

merupakan pie yang paling disukai oleh panelis, sedangkan substitusi tepung labu kuning 

30% memiliki nilai terendah yang berarti panelis kurang suka karena aroma labu kuning 

sangat kuat. Hal ini dapat terjadi karena panelis menyukai bau khas labu kuning yang tidak 

terlalu menyengat. Menurut Berger (2007) labu kuning menghasilkan senyawa aromatik 

berupa aroma langu karena adanya kandungan flavonoid yang terlalu kuat. 

 

c. Rasa 

Menurut Rahmi et al., (2011) rasa merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan 

penerimaan atau penolakan panelis terhadap bahan pangan. Tekstur serta konsistensi dari 

suatu bahan dapat mempengaruhi cita rasa yang ditimbulkan oleh suatu bahan. Pada atribut 

rasa (Tabel 3.) dengan substitusi tepung labu kuning yang semakin banyak, hasilnya 

semakin meningkat dibuktikan dengan formulasi 30% merupakan pie yang paling disukai 

oleh panelis. Penelitian ini sesuai menurut Tridjaja (2003) bahwa labu kuning memiliki 

kandungan karbohidrat (Lampiran 1.) yang menciptakan rasa manis, senyawa kimia yang 

dapat menyebabkan rasa manis yaitu dari senyawa organik alifatik yang mengandung gugus 

hidroksi (OH), asam amino, aldehid, dan gliserol. Adanya rasa manis dipengaruhi juga 

dengan substitusi gula, dan presentase tepung labu kuning yang ditambahkan (Winarno, 

2004).  

 

d. Tekstur 

Penggunaan presentase tepung yang berbeda pada setiap perlakuan pembuatan pie 

mempengaruhi tekstur yang dihasilkan. Pada atribut tekstur (Tabel 3.), tingkat kesukaan 

panelis terhadap atribut tekstur pie labu kuning semakin menurun, dan pada hasil analisa 
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rangking hedonik menunjukkan adanya perbedaan sangat nyata pada masing-masing 

perlakuan. Hal ini disebabkan karena kandungan amilopektin 1,22% dan amilosa 9,86% 

pada tepung labu kuning, kandungan ini tergolong sangat kecil dibanding dengan tepung 

terigu, sehingga membuat tepung labu kuning menjadi lengket dan basah apabila ditambah 

dengan air maka dari itu penggunaan tepung labu kuning harus dicampur dengan tepung 

terigu yang mengandung amilopektin dan amilosa tinggi agar produk pangan dapat renyah, 

tidak lengket dan bantat (Hendrasty et al., 2003). Sedangkan menurut Andriani (2008), 

dengan penggunaan tepung labu kuning yang terlalu banyak menyebabkan perubahan 

tekstur yang semakin tidak empuk, karena mengandung amilosa yang tinggi sehingga 

memberikan efek keras pada hasil akhir. 

 

e. Overall 

Pada atribut overall, digunakan untuk mengetahui tingkat penerimaan panelis terhadap 

produk secara keseluruhan. Penilaian parameter keseluruhan (Tabel 3.) diperoleh hasil 

bahwa panelis cenderung menyukai pie dengan konsentrasi tepung labu kuning kontrol dan 

20%. Dapat dilihat bahwa variasi formulasi antara tepung terigu dengan tepung labu kuning 

memberikan pengaruh nyata terhadap penerimaan pie labu kuning secara keseluruhan. 

Konsentrasi tepung labu kuning kontrol memberikan hasil sebesar 2,30 hasilnya sangat 

signifikan jika dibandingkan pie labu kuning dengan substitusi 30% karena pada formulasi 

ini tidak disukai oleh panelis dari semua atribut hanya formulasi 30% yang selalu 

menghasilkan nilai terendah. Maka dari itu, konsentrasi substitusi tepung labu kuning 20% 

sebagai formulasi tepung terigu merupakan formulasi yang disarankan karena semakin 

banyak tepung labu kuning yang digunakan sehingga pemanfaatannya lebih besar. 

 

4.1.2.  Analisa Kadar β-karoten dan Aktivitas Antioksidan 

 

a. Kadar β-karoten 

Buah labu kuning mempunyai pigmen dari senyawa karotenoid yang menyebar dari kulit 

hingga daging buahnya. Karoten memiliki sifat fungsional sebagai antioksidan yang dapat 

menjaga sel serta jaringan dari kerusakan akibat adanya radikal bebas dalam tubuh. 

Karoten dapat dihubungkan dengan sistem kekebalan tubuh, melindungi dari kerusakan 

akibat paparan sinar matahari serta menghambat sel kanker (Russel, 2006). β-karoten 

termasuk salah satu karotenoid yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, karena jika 
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dibandingkan dengan senyawa karotenoid lainnya β-karoten memiliki aktivitas provitamin 

A yang paling aktif (Andarwulan & Sutrisno, 1992).  

 

Sifat dari β-karoten yaitu tidak stabil suhu tinggi bersamaan dengan adanya cahaya, 

oksigen, serta lemak. β-karoten dan vitamin A dapat diuraikan akibat dari oksidasi 

enzimatis dan non enzimatis. Maka dari itu, β-karoten mudah terdegradasi pada proses 

pembuatan produk pangan dan harus menggunakan metode yang tepat untuk 

meminimalisir kandungan tersebut. Menurut Anam & Handajani (2010) dalam buah labu 

kuning mengandung karotenoid yang dapat mempengaruhi warna produk pangan. Warna 

yang ditimbulkan akan semakin oranye, apabila kadar karotenoidnya semakin tinggi 

(Andarwulan & Sutrisno, 1992).  Daging buah labu kuning mengandung karotenoid yaitu 

β-karoten dan lutein (Noelia et al., 2011). 

 

Pada hasil penelitian (Tabel 4.) terlihat bahwa semakin besar konsentrasi tepung labu 

kuning yang ditambahkan maka semakin tinggi kadar β-karoten yang terkandung 

didalamnya. Hasil analisis β-karoten pada pie labu kuning yang dihasilkan dengan 

perlakuan berbagai formulasi konsentrasi labu kuning antara 0,47 mg sampai 11,60 mg. 

Menurut Pongjanta (2006) substitusi tepung labu kuning akan menghasilkan kadar beta 

karoten yang semakin tinggi, hal tersebut dikarenakan tepung labu kuning memiliki 

kandungan β-karoten yang lebih tinggi yaitu sebesar 19,9 mg/100g dari pada tepung terigu 

yang hanya memiliki kandungan vitamin A sebesar 9 gram, sehingga kadar beta karoten 

pada pie labu kuning lebih tinggi dibandingkan yang menggunakan tepung terigu. Hasil β-

karoten formulasi kontrol pie tanpa substitusi tepung labu kuning mengandung  β-karoten  

sebesar 0,47 mg. Kandungan β-karoten dapat berasal dari kuning telur. Kuning telur 

mengandung vitamin yang tinggi jika dibandingan dengan putih telurnya, terutama 

vitamin A (Winarno, 1984). Menurut Departemen Kesehatan (2010) kuning telur memiliki 

kandungan vitamin A sebesar 2000 SI setara dengan 1,21 mg/100g bahan. 

 

b. Aktivitas Antioksidan 

Antioksidan merupakan molekul yang dapat menetralkan radikal bebas dengan cara 

menerima atau mendonorkan satu elektron untuk menghilangkan kondisi “elektron tidak 

berpasangan”. Radikal bebas adalah molekul atau bagian molekul yang tidak utuh lagi 

karena sebagian telah pecah atau melepaskan diri. Bagian yang telah pecah atau 

melepaskan diri ini melekat pada molekul lain dan merusak atau mengubah struktur atau 
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fungsi molekul yang bersangkutan (Muchtadi, 2013). Kandungan karotenoid labu kuning 

memiliki fungsi sebagai antioksidan yang berfungsi memperlambat, mencegah, dan 

menunda oksidasi lipid yang secara khusus mencegah terjadinya antioksidasi radikal bebas 

dan efek negatif lainnya. 

 

Aktivitas antioksidan pada pie labu kuning berkisar antara 13,07% inhibisi – 33,01% 

inhibisi (Tabel 4.). Aktivitas antara β-karoten dan antioksidan memiliki kecenderungan 

yang sama/berbanding lurus. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan semakin tinggi 

kadar β-karoten, maka aktivitas antioksidan juga akan semakin tinggi. Hasilnya sesuai 

dengan penelitian Lestari (2015) bahwa β-karoten yang tinggi akan menghasilkan aktivitas 

antioksidan tertinggi pada pembuatan dodol labu kuning.  

 

4.1.3. Analisa Kimia 

 

a. Kadar Lemak 

Menurut (Soedioetama, 1976) lemak merupakan campuran trigiliserida yang tersusun atas 

satu molekul gliserol yang berhubungan dengan tiga molekul asam lemak dengan sifat 

sensitif terhadap panas. Lemak memiliki fungsi sebagai pelindung organ tubuh, sumber 

energi, pembentukan sel, sumber asam lemak esensial, alat angkut vitamin larut lemak, 

memberi rasa kenyang dan kelezatan, sebagai pelumas, dan memelihara suhu tubuh. 

Lemak yang penting adalah kolesterol, trigliserida, fosfolipid, dan asam lemak 

(Soedioetama, 1976). Berdasarkan analisa kadar lemak (Tabel 5.) pada hasil yang 

didapatkan terjadi penurunan kadar lemak yang dimiliki pie serta adanya beda nyata pada 

setiap perlakuan dengan substitusi tepung labu kuning sebanyak 30%. Kadar lemak yang 

terkandung dalam tepung terigu maupun tepung labu kuning sama-sama memiliki 

kandungan lemak yang rendah yaitu tepung terigu 1,95 gram/ 100 gram bahan USDA, 

(2004) sehingga  seiring  bertambahnya jumlah tepung labu kuning dan berkurangnya 

jumlah tepung terigu dapat menurunkan kadar lemak pada produk. Hal ini menyebabkan 

produk dengan kandungan lemak yang lebih banyak memiliki struktur yang lebih plastis 

(Manley, 2000). Kandungan lemak pada tepung terigu (Lampiran 1.) akan mempengaruhi 

pengembangan produk karena pada adonan yang kurang diperkaya oleh lemak maka 

glutennya akan terbentuk dan mengembang selama pemanggangan. Strukturnya pun 
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berbeda, pada adonan yang kaya akan lemak strukturnya akan lebih renyah, terbuka dan 

tidak beraturan sedangkan pada adonan lain strukturnya berlapis-lapis (Manley, 2000). 

 

b. Kadar Karbohidrat 

Hasil analisis karbohidrat (Tabel 5.) pie labu kuning dengan berbagai formulasi tepung 

labu kuning berkisar antara 43,02% sampai 60,38%. Pada konsentrasi tepung labu kuning 

30% menunjukkan kadar karbohidrat tertinggi. Menurut Tindall (1968), bahwa 

karbohidrat yang dihitung secara by difference, dipengaruhi oleh komponen gizi lain. 

Ditambahkan menurut Fathkurahman et al., (2012) kandungan nutrisi lain seperti air, abu, 

protein, dan lemak yang semakin tinggi maka kadar karbohidratnya akan semakin rendah, 

dan sebaliknya jika komponen nutrisi lain semakin rendah maka kadar karbohidratnya 

akan semakin tinggi. 

 

Sesuai pendapat Murdijati (1989) semakin besar substitusi tepung labu kuning, maka akan 

ada pengenceran pati tepung lebih rendah sehingga menyebabkan kapasitas penyerapan 

air tepung labu kecil. Kapasitas penyerapan air yang tinggi diduga karena adanya 

kandungan amilosa yang tinggi pada tepung terigu menyebabkan pati bersifat lekar serta 

cenderung menyerap air yang lebih banyak. Tingginya kadar karbohidrat terutama pati 

juga dapat mempengaruhi nilai hardness pada pie. 

 

c. Kadar Protein 

Menurut Pomeranz & Meloan (1994) protein adalah makromolekul yang terdiri dari bahan 

dasar asam amino, dapat terdenaturasi atau berubah akibat adanya pemanasan. Metode 

yang digunakan adalah Kjeldahl yang menggunakan analisis total nitrogen. Nitrogen yang 

ditentukan berdasarkan perhitungan protein yang umum digunakan (Pomeranz & Meloan, 

1994). Hasil analisis protein (Tabel 5.) terdapat perbedaan nyata pada setiap konsentrasi 

substitusi tepung labu kuning. Semakin tinggi konsentrasi tepung labu kuning yang 

ditambahkan, maka kandungan protein semakin menurun. Penurunan protein disebabkan 

karena tepung labu kuning mengandung protein yang lebih rendah yaitu 7,83% (Usmiati 

et al, 2005), dibandingkan dengan kandungan tepung terigu yaitu kadar proteinnya lebih 

tinggi 9,61% (USDA, 2014) sehingga semakin sedikit tepung terigu, namun substitusi 

tepung labu kuning yang ditambahkan semakin banyak  maka kandungan protein akan 

menurun. 
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d. Kadar Air 

Kadar air merupakan komponen penting dalam bahan pangan yang dapat mempengaruhi 

rasa, tekstur, dan penampakan. Selain itu, kandungan air dalam produk pangan juga ikut 

menentukan acceptability, kesegaran, dan daya tahan makanan tersebut (Winarno, 1984). 

Pada ketiga sampel pie yang menggunakan tepung labu kuning terjadi beda nyata, atau 

dapat dikatakan bahwa perbedaan penggunaan tepung labu kuning mempengaruhi hasil 

analisa kadar air pada ketiga sampel. Kadar air pada pie (Tabel 5.) yang dapat diketahui 

pada hasil penelitian, bahwa semakin tinggi konsentrasi substitusi tepung labu kuning 

maka kadar air yang terkandung dalam produk semakin menurun. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Apriantono (2002) bila pati yang mengandung air dipanaskan, maka granula-

granula pati membengkak, pecah, dan pati tergelatinisasi sehingga lebih mudah 

melepaskan molekul air. Semakin besar ukuran granula pati, maka daya ikat molekul air 

dalam produk menjadi rendah, sehingga lebih mudah melepaskan molekul air saat 

pemanasan produk.  

 

e. Kadar Abu 

Menurut Pomeranz & Meloan (1994) kadar abu yang terkandung dalam makanan dapat 

berasal dengan menimbang residu mineral kering dari bahan organik dengan pemanasan 

suhu tinggi  sekitar 550oC. Berdasarkan analisa kadar abu (Tabel 5.), dapat dilihat bahwa 

kandungan tepung labu kuning 30% pada formulasi PF2 kadar abu pie labu kuning 

meningkat. Hasil yang didapatkan berbeda nyata pada masing-masing substitusi tepung 

labu kuning, peningkatan kadar abu yang didapat semakin tinggi seiring dengan 

meningkatnya kadar tepung labu kuning yang ditambahkan. Kadar abu dapat 

mempengaruhi warna dari produk yang dihasilkan, semakin tinggi kandungan abu maka 

akan berwarna semkain gelap (Martunis, 2012), hal ini sesuai dengan hasil karakteristik 

warna pada (Tabel 6.) . Menurut Pomeranz & Meloan (1994) tingginya kadar abu yang 

terkandung mengindikasi tingginya kandungan mineral antara lain kalsium, tembaga, zat 

besi, magnesium, mangan, fosfor, selenium, dan seng. Menurut Rahman (2007) bahwa 

perlakuan perendaman labu kuning dengan natrium metabisulfit memberikan pengaruh 

nyata terhadap kadar abu, hal ini disebabkan adanya kandungan mineral Na dan S pada 

natrium metabisulfit. Adanya perlakuan perendaman natrium metabisulfit, senyawa Na 

dan S mudah masuk ke dalam bahan sehingga mempengaruhi kadar abu pie labu kuning.  
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4.1.4. Analisa Fisik 

 

a. Warna 

Pada nilai L* menunjukkan warna hitam gelap (nilai 0), hingga berwarna putih terang 

(nilai 100). Penampakan warna pie  (Tabel 6.) Diketahui bahwa semakin tinggi tingkat 

konsentrasi tepung labu kuning yang ditambahkan maka semakin rendah nilai kecerahan 

(L*). Hasil menunjukkan penelitian parameter L* pie labu kuning yang diolah 

menggunakan tepung labu kuning substitusi 30% memiliki nilai L* terendah. 

Penyebabnya jika dihubungkan dengan kadar abu kandungan pie labu kuning yaitu sangat 

tinggi pada konsentrasi 30% mengindikasi tingginya kandungan mineral pada labu kuning, 

yang memberikan efek warna gelap (Lidya et al., 2009). Sedangkan menurut Gardjito 

(2006) karoten mengalami kerusakan dengan berkurangnya kadar karena adanya kontak 

dengan panas pada gula (karamelisasi) dan cahaya.  

 

Pada nilai a* menunjukkan warna hijau (a* negatif), hingga berwarna merah (a* positif). 

Pada hasil penelitian parameter a* diketahui bahwa pie labu kuning yang diolah 

menggunakan tepung labu kuning substitusi 30% memiliki nilai a* tertinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa pie labu kuning memiliki warna yang semakin ke arah merah. 

Penyebabnya dikarenakan labu kuning memiliki kandungan karotenoid sehingga dapat 

mempengaruhi warna pie (Anam dan Handajani, 2010). Kandungan karotenoid yang 

tinggi pada labu kuning, sehingga semakin banyak konsentrasi tepung labu kuning yang 

ditambahkan maka menimbulkan warna kuning yang terbentuk (Anam & Handajani, 

2010). 

 

Pada nilai b* menunjukkan warna biru (b* negatif), hingga berwarna kuning (b* positif). 

Dapat dilihat pada Tabel 6. bahwa meningkatnya substitusi tepung labu kuning sebanyak 

30% mempengaruhi nilai b* dengan nilai tertinggi. Dapat ditarik kesimpulan pie labu 

kuning memiliki warna b* ke arah warna kuning. β-karoten yang tinggi adalah penyebab 

warna kuning pada produk pangan menjadi lebih tinggi (Anam dan Handajani, 2010).  

 

b. Hardness 

Nilai tekstur pie labu kuning diketahui dengan cara mengukur atribut hardness pada 

masing-masing sampel. Menurut Winarno (1984) hardness adalah parameter yang 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar gaya yang dibutuhkan suatu bahan untuk 
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berubah bentuk. Hasil analisa menunjukkan bahwa untuk parameter hardness pie tepung 

kontrol memiliki nilai tingkat kekerasan yang paling rendah (Tabel 7.), diikuti dengan pie 

substitusi tepung labu kuning 20% dan 30%.  Menurut Lydia (2015) penggunaan tepung 

labu kuning menyebabkan kekerasan meningkat sebagai akibat pengembangan yang 

kurang baik atau menurunkan volume roti sehingga roti lebih pada dan terasa lebih keras. 

Adonan tepung terigu (kontrol) memiliki kandungan gluten yang lebih tinggi daripada 

adonan tepung lain. Begitu juga dengan tepung labu kuning, walaupun tepung labu 

memiliki kandungan gluten namun jumlahnya lebih kecil dibanding dengan tepung terigu 

(Hendrasty, 2003) sehingga substitusi tepung labu kuning akan menurunkan kemampuan 

kadar gluten yang berakibat pada menurunkannya kerenyahan. 

 

Hasil analisa tingkat kekerasan menunjukkan bahwa ada perbedaan yang nyata antar 

sampel. Pada formulasi tepung labu kuning 30%, nilai tingkat kekerasan paling tinggi. 

Tingkat nilai hardness yang semakin meningkat menggambarkan tekstur yang semakin 

bersifat kurang renyah dibandingkan dengan produk dengan nilai hardness lebih rendah. 

Selain itu, karakteristik hardness juga dipengaruhi oleh kadar air karena rendahnya 

kandungan kadar air pada produk yang mengandung tepung labu kuning pada Tabel 5. Air 

merupakan faktor yang mempengaruhi tekstur pangan, kadar air yang tinggi membuat 

produk menjadi lunak (Winarno, 1984) 

 

4.1.5. Analisa Mikrobiologi 

 

Batas maksimum cemaran mikroba khamir serta kapang menurut SNI 01-2973-1992 pada 

produk pie adalah sebesar 1x104 koloni/g. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada hari ke-

0  dan hari ke-1 jumlah CFU/gram kapang yang tumbuh masih dalam batas yang normal. 

Menurut Supardi & Sukamto (1999) kapang mengalami fase adaptasi dengan menyesuaikan 

kondisi lingkungan pertumbuhan. Namun, pada hari ke-2 sampai hari k-4 terjadi peningkatan 

CFU/ml kapang yang terbentuk sudah melebihi batas maksimal SNI yang sudah ditentukan 

tetapi tidak terlalu jauh. Pada tahap ini disebut juga fase pertumbuhan eksponential dimana 

mikroba mulai mengalami pembelahan diri dengan cepat dan konstan, dimana kecepatan 

pertumbuhan dipengaruhi medium tempat tumbuhnya seperti kandungan nutrien, pH, suhu, 

dan kelembapan udara (Fardiaz, 1992). 
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Mulai hari ke-5 bisa dilihat pada hasil, bahwa pertumbuhan kapang jika dibandingkan dengan 

SNI semakin tumbuh meningkat lebih dari batas maksimal yang sudah ditentukan. Pada hari 

ke-5 pertumbuhan kapang pada pie juga sudah terlihat secara visual. Jumlah kapang yang 

menurun pada hari ke-6 bisa disebabkan karena populasi mikroba mulai mengalami kematian 

karena kebutuhan nutrient yang berkurang. Kecepatan kematian kapang dapat tergantung pada 

kondisi nutrien, lingkungan dan jenis kapang itu sendiri.  

 

 


