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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Labu kuning (Cucurbita maxima) merupakan jenis tanaman yang dapat tumbuh pada 

dataran rendah hingga tinggi. Tingkat produksi labu kuning di Indonesia relatif tinggi, 

produksinya dari tahun ke tahun meningkat. Produksi labu kuning pada tahun 2001 

mencapai 96,667 ton, tahun 2003 mencapai 103,451 ton, tahun 2006 produksi labu 

kuning sebanyak 212,697 ton, dan pada tahun 2010 mencapai 369,846 ton. Tingkat 

penyebaran labu kuning cukup merata di Indonesia, dihampir semua kepulauan di 

Indonesia dapat dijumpai tanaman labu kuning (Santoso, 2013 dalam Isnaini, 2016).  

Bagian buah pada tanaman labu kuning ini memiliki nilai gizi yang tinggi. Labu kuning 

juga merupakan salah satu sumber provitamin A berupa β-karoten. Adanya senyawa β-

karoten pada buah labu kuning ini memberikan pigmen warna pada labu tersebut yaitu 

warna oranye. Pigmen tersebut larut dalam lemak, rentan terhadap proses pemanasan dan 

oksidasi (Usha dkk, 2010).  

Labu kuning atau yang biasa disebut waluh dalam bahasa Jawa termasuk komoditas 

pangan yang masih terbatas pemanfaatannya. Biasanya labu kuning hanya diolah menjadi 

kolak atau dodol. Besarnya produksi dari labu kuning tidak diimbangi dengan 

penanganan pasca panen yang seimbang. Karena besarnya produksi dari buah labu 

kuning, penyimpanannya pun harus benar supaya tidak cepat membusuk. Pada 

penyimpanan dan pengangkutan buah labu kuning yang tidak benar dapat membuat labu 

kuning mudah rusak. Volume buah labu kuning yang besar mengakibatkan 

Untuk meningkatkan pemanfaatan dari buah labu kuning, dapat dikonsumsi secara 

langsung, serta memudahkan dalam transportasi, maka buah labu kuning dapat diolah 

menjadi manisan kering. Manisan buah kering adalah produk olahan dimana memiliki 

daya simpan yang relatif lama. Metode pembuatan manisan kering yaitu dengan adanya 

proses pengeringan. Masalah dari pembuatan manisan kering yaitu tekstur yang 

dihasilkan pada buah labu kuning setelah dikeringkan menjadi liat dan susah dikunyah, 

warna dari labu kuning yang akan berubah selama proses pembuatan manisan, serta labu 

kuning yang hanya memiliki sedikit rasa manis. Oleh karena itu pada pembuatannya, 

manisan buah ditambah dengan kalsium klorida, asam sitrat, dan gula (Susanti dkk, 

2016).  
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Kalsium klorida (CaCl2) dan asam sitrat perlu ditambahkan pada proses pembuatan 

manisan kering labu kuning. Kalsium klorida bertujuan untuk memperkuat jaringan 

struktur labu kuning, dan memperbaiki tekstur produk (Faiqoh, 2014). Sedangkan asam 

sitrat bertujuan untuk menurunkan pH, memperbaiki warna, dapat dijadikan sebagai 

pengasam dan penyegar. Selain itu asam sitrat juga dapat berfungsi sebagai bahan 

pengawet (Rosyida, 2014). Perendaman dalam larutan gula berfungsi untuk memberikan 

perbedaan tekanan  pada buah labu kuning dan lingkungan disekitarnya karena adanya 

proses dehidrasi osmosis. Pada proses dehidrasi osmosis akan terjadi proses keluarnya air 

dari bahan pangan dan diikuti masuknya jenis padatan terlarut dari larutan osmosis 

(Septya dkk, 2017).  

1.2.Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Labu Kuning (Cucurbita maxima) 

Labu kuning (Cucurbita maxima) termasuk jenis tanaman menjalar yang berasal dari 

famili Cucurbitaceae. Labu kuning tergolong dalam tanaman semusim yang akan 

langsung mati setelah musim berubah. Karakteristik dari tanaman labu kuning yaitu 

panjangnya mencapai 5-10 m, memiliki batang menjalar, bercabang, dan berbulu agak 

tajam. Daun dari labu kuning berwarna hijau keabuan, lebar, menyirip, dan berbulu agak 

halus (Krissetiana, 1995 dalam Jati, 2016). Sedangkan buahnya berwarna hijau saat muda 

dan berwarna kuning pucat pada buah yang lebih tua.  

Rasa dari daging buah labu kuning agak manis, bobotnya dapat mencapai 3-5 kg 

sedangkan buahnya yang berukuran besar dapat mencapai 20 kg, kulit dari labu kuning 

keras dan sangat tebal membuat labu kuning lebih awet daripada buah lainnya. Kulit yang 

keras dan tebal pada labu kuning bertindak sebagai penghalang laju respirasi, keluarnya 

air pada proses penguapan, dan proses oksidasi (terdapat udara yang masuk). Keawetan 

pada buah labu kuning dapat mencapai 6 bulan atau lebih tergantung dari 

penyimpanannya. Untuk buah yang sudah dibelah harus segera diolah supaya tidak busuk 

(Gardjito, 2006 dalam Isnaini, 2016). Labu kuning yang matang memiliki rasa manis 

dengan warna daging yang kuning atau oranye, dimana kaya dengan betakaroten, vitamin, 

mineral, dan serat (Sirohi et al, 1991 dalam Usha dkk, 2010). Kandungan gizi pada labu 

kuning dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Kandungan Gizi Buah Labu Kuning per 100 gram Bahan 

Komponen Komposisi  

Energi (kal) 20-40 

Air (g) 85-91 

Protein (g) 0,8-2,0 

Lemak (g) 0,1-1,5 

Karbohidrat (g) 11 

Vitamin A 7800 IU 

Vitamin B1 (mg) 0,14 

Vitamin B2 (mg) 0,04 

Vitamin C (mg) 6-21 

Niasin (mg) 0,5-12 

Ca (mg) 1,4-4,8 

Fe (mg) 7,0 

Mg (mg) 18-34 

P (mg) 21-38 

(Sumber: Bitin, 2009) 

Potensi dari labu kuning untuk dibudidayakan di Indonesia cukup besar mengingat 

produksinya yang berlimpah. Besarnya produksi pada labu kuning tidak diimbangi juga 

dengan penanganan pasca panen yang memadai (Gardjito & Theresia, 2006). 

Pemanfaatan buah labu kuning selama ini kurang optimal. Biasanya paling banyak labu 

kuning dikonsumsi sebagai sayuran, kolak, dan dodol. Daya simpan dari labu kuning 

cukup lama tetapi volume dari labu kuning yang besar dapat mudah rusak dalam 

pengangkutan. Labu kuning perlu diolah menjadi produk yang lebih tahan lama dan 

praktis seperti manisan kering. 

 

 

 

 

Gambar 1. Labu Kuning (Cucurbita maxima) 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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1.2.2. Manisan Buah Kering 

Produk olahan buah dengan pemasakan menggunakan gula dan dikeringkan dinamakan 

manisan kering. Manisan buah dapat disajikan menjadi dua cara yaitu disajikan menjadi 

manisan basah atau manisan kering sesuai dengan kebutuhan. Metode pembuatan dari 

manisan basah maupun kering sama hingga pada tahap manisan buah basah. Perbedaan 

dari pembuatan manisan buah yaitu, manisan buah kering dilanjutkan dengan proses 

pengeringan. Pada pembuatan manisan ini ditambah dengan kalsium klorida, asam sitrat, 

dan gula. 

Pada pembuatan manisan kering ini, terlebih dahulu dilakukan proses blanching. 

Blanching merupakan proses pemanasan pada bahan pangan menggunakan uap air atau 

air panas secara langsung dengan suhu kurang dari 100
o
C selama kurang dari 10 menit 

(Muchtadi dan Sugiyono, 2014). Tujuan blanching yaitu untuk menginaktivasi enzim, 

mengurangi adanya kontaminasi oleh mikroorganisme pada permukaan bahan pangan, 

mengeluarkan gas dalam jaringan, meningkatkan temperatur jaringan supaya produk 

akhir tidak menjadi liat (Winarno et al., 1984; Suprapti, 2005 dalam Pranoto, 2007). 

Karakteristik sensori dan nutrisi dari makanan akan mengalami perubahan yang tidak 

diinginkan selama proses penyimpanan bila tidak diblanching. Hal ini terjadi karena 

adanya aktivitas enzim yang berkelanjutan. Faktor yang mempengaruhi waktu blanching 

yaitu jenis buah atau sayur, ukuran bahan, temperatur blanching dan metode pemanasan 

(Fellows, 2000 dalam Pranoto, 2007). Metode blanching yang digunakan yaitu steam 

blanching, dimana bahan pangan diberi uap panas dari air yang mendidih. 

Prinsip dari pembuatan manisan merupakan peristiwa dehidrasi osmosis, yaitu suatu 

proses penghilangan sebagian air yang ada pada bahan pangan (seperti buah atau sayur) 

yang diletakkan dalam larutan osmotik (seperti gula, garam, dll). Gaya dorong penghilang 

air pada peristiwa dehidrasi osmosis adalah perbedaan tekanan osmotik antara bahan 

pangan dengan larutan yang ada disekitarnya. Dehidrasi osmosis dapat memperbaiki sifat 

fungsional, sensoris, dan nutrisi bahan pangan tanpa mengubah keutuhannya (Pranoto, 

2007). Larutan osmotik yang biasa digunakan pada produk manisan kering yaitu larutan 

gula. Selain memberikan rasa manis fungsi dari gula untuk mencegah tumbuhnya 

mikroorganisme seperti jamur (Fatah dan Bachtiar, 2004 dalam Pranoto, 2007). 

Sedangkan menurut Rosyida (2014), gula sebagai dehydrating agent tidak memerlukan 

interaksi dari asam sitrat untuk mengurangi air yang ada pada suatu bahan pangan.  
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Setelah dilakukan pretreatment, labu dikeringkan menggunakan cabinet dryer pada suhu 

60
o
C selama 7 jam. Dalam penelitian Ali et al (2016), bahwa penggunaan cabinet dryer 

dengan temperatur yang tinggi akan merusak kualitas warna dari buah pada temperatur 

70-80
o
C. Kadar air manisan kering menurut SNI 1718 (1996) dalam penelitian Lubis 

(2014), yaitu maksimum 25%. Menurut Winarno (2004) dalam penelitian Yunita (2015) 

semakin lama waktu pengeringan menyebabkan penguapan air lebih banyak sehingga 

kadar air dalam bahan semakin kecil. Syarat lain untuk manisan kering labu kuning dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2. Syarat Mutu Manisan 

 

 

 

 

 

 

(Lubis, 2014) 

1.2.3. Kalsium Klorida (CaCl2) 

Masalah yang biasanya terjadi pada manisan yaitu tekstur yang terlalu lunak atau terlalu 

liat. Perendaman buah labu kuning menggunakan larutan kalsium klorida (CaCl2) dapat 

berfungsi untuk mencegah pelunakan tekstur (Kristiono, 2012). Jaringan sel pada 

tanaman yang keras disebabkan adanya ikatan molekuler antargugus karboksil bebas pada 

komponen penyusun dinding sel, yang dinamakan pektin. Adanya perlakuan panas pada 

jaringan tanaman biasanya menyebabkan pelembekan karena struktur selulosa pada bahan 

mengalami sedikit perubahan. CaCl2 dapat berperan sebagai bahan pengeras (Cahyadi, 

2008). CaCl2 yang digunakan berbentuk kristal kubik atau granul. Seperti yang sudah 

dijelaskan bahwa perendaman kalsium klorida (CaCl2) dapat memperkuat struktur 

jaringan labu kuning. Kalsium klorida ini dapat berfungsi juga sebagai agen antimikroba, 

pengental dan pembentuk tekstur. Pektin yang terdapat pada jaringan labu kuning akan 

bereaksi dengan kalsium klorida membentuk kompleks kalsium-pektat. Kalsium pektat 
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bermanfaat untuk memperkokoh tekstur produk (Susanti dkk, 2016). Menurut BPOM 

(2013) asupan harian yang dapat diterima atau Acceptable Daily Intake (ADI) untuk 

kalsium klorida yaitu tidak dinyatakan (not limited). ADI yang tidak dinyatakan menurut 

Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) dalam BPOM (2013) 

yaitu tidak menimbulkan bahaya terhadap kesehatan. Sedangkan batas maksimum 

(mg/kg) penggunaan kalsium klorida pada buah olahan dinyatakan CPPB. Cara Produksi 

Pangan yang Baik (CPPB) merupakan jumlah bahan tambahan pangan yang diizinkan ada 

pada pangan dalam jumlah secukupnya yang diperlukan supaya menghasilkan efek yang 

diinginkan (BPOM, 2013). 

1.2.4. Asam Sitrat 

Asam sitrat merupakan salah satu senyawa pengatur keasaman (asidulan). Asidulan ini 

dapat bertindak sebagai penegas rasa, warna, dan juga menyelubungi after taste yang 

tidak disukai pada produk pangan (Cahyadi, 2008). Asam sitrat yang digunakan 

berbentuk kristal bening. Fungsi dari penggunaan asam sitrat selain sebagai bahan 

pengasam dan penyegar yaitu sebagai bahan pengawet. pH rendah buffer  yang dihasilkan 

dapat mempermudah proses pengolahan. Menurut Winarno (1984) dalam Rosyida (2014) 

bahwa asam sitrat yang dikombinasikan dengan panas akan menyebabkan panas tersebut 

lebih efektif terhadap mikroba. Asam sitrat hanya membuat warna manisan menjadi stabil 

dan tidak memberikan interaksi yang nyata pada saat pemanasan (Rosyida, 2014). Asam 

sitrat dapat menurunkan pH sehingga berfungsi untuk menghambat reaksi pencoklatan 

enzimatis yang optimal pada pH 6-7 dan pencoklatan non enzimatis (Rosyida, 2014). 

Perendaman asam pada bahan yang mengandung pektin dapat meningkatkan 

pembentukan gel (Gaman & Sherington, 1992 dalam Rosyida, 2014). Semakin banyak 

asam yang ditambahkan, maka pembentukan gel akan semakin kuat dan kemampuan 

mengikat air semakin tinggi.  

1.2.5. Cabinet Dryer 

Pada pembuatan manisan kering labu kuning, tahap terakhir yaitu adanya pengeringan 

bahan. Oleh karena itu, dapat dihasilkan manisan yang memiliki kadar air yang lebih 

rendah dari buah segar. Secara umum, pengeringan digolongkan menjadi dua yaitu 

pengeringan alami (sun drying) dan pengeringan buatan (artificial drying) (Amanto dkk, 

2015). Pengeringan alami atau sun drying menggunakan sinar matahari, sumber panas, 

dan sinar ultraviolet sebagai sumber energi. Pengeringan dengan sun drying dilakukan 



7 
 

 
 

secara terbuka dan membutuhkan hembusan angin yang besar dari udara yang membuat 

pengeringan berlangsung secara lambat (Napitupulu & Putra, 2012). 

Pengeringan buatan dan pengeringan alami mempunyai kelebihan dan kekurangan 

masing-masing. Kelebihan pada pengeringan alami yaitu tidak membutuhkan biaya untuk 

proses pengeringan karena pengeringan alami menggunakan sinar matahari untuk proses 

pengeringannya. Kekurangan dari pengeringan alami yaitu suhu tidak dapat dikontrol dan 

juga lama pengeringan bergantung pada sinar matahari. Sedangkan kelebihan dari 

pengeringan buatan yaitu suhu pengeringan dapat dikondisikan sehingga proses 

pengeringan dapat lebih akurat, serta bahan tidak kontak secara langsung dengan 

lingkungan luar. Kekurangan dari pengeringan buatan yaitu dalam penggunaannya 

membutuhkan energi listrik atau bahan bakar sebagai sumber energi dalam proses 

pengeringan (Amanto dkk, 2015). Contoh dari pengeringan buatan atau artificial drying 

yaitu cabinet dryer. 

Prinsip kerja dari pengeringan buatan yaitu pemanasan secara konduksi (penghantar 

panas) dan konveksi (pengaliran panas) dimana bertujuan untuk mengurangi kadar air 

bahan pangan. Pemanasan pada cabinet dryer dilakukan secara konveksi dan konduksi. 

Pemanasan secara konveksi dilakukan dengan menggunakan aliran udara kering yang 

mengalir secara alami. Sedangkan secara konduksi digunakan sejumlah tray atau wadah 

penampung secara bertingkat. Sistem pengering seperti ini menggunakan udara pengering 

sebagai medium pemanas (Napitupulu & Putra, 2012). Pengeringan sendiri didefinisikan 

sebagai proses pengambilan air yang relatif kecil dari suatu zat padat atau dari campuran 

gas (Amanto dkk, 2015). 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perlakuan 

pendahuluan perendaman larutan kalsium klorida (CaCl2) dan asam sitrat terhadap sifat 

fisikokimia dan sensori pada manisan kering labu kuning. 

 

 

 

 


