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4. PEMBAHASAN 

Manisan merupakan produk olahan yang dibuat dari buah-buahan dengan pemasakan 

menggunakan gula kemudian dikeringkan (Khamidah dan Eliartati, 2011). Pada 

penelitian kali ini, menggunakan labu kuning sebagai bahan dasar pada pembuatan 

produk manisan kering. Bentuk dari labu kuning yaitu bulat serta dagingnya berwarna 

kuning. Pada buah labu kuning terdapat banyak kandungan gizi, seperti betakaroten, 

vitamin, mineral, dan serat (Sirohi, Choudhary & Kalda, 1991 dalam Usha dkk, 2010). 

Pada penelitian manisan kering labu kuning kali ini, analisa yang dilakukan yaitu 

karakteristik fisikokimia, dan sensori. Analisa fisikokimia yang dilakukan meliputi uji 

tekstur, warna, kadar air, aktivitas air, dan pH. Sedangkan analisa sensori yang dilakukan 

dengan menguji 5 atribut yaitu warna, rasa, dan tekstur (keuletan, kekerasan, dan 

kerenyahan). 

4.1. Penelitian Pendahuluan 

4.1.1. Perlakuan Awal Labu Kuning Sebelum Dikeringkan 

Pada proses pembuatan manisan kering labu kuning dilakukan perlakuan pendahuluan 

terhadap buah labu kuning. Perlakuan pendahuluan yang dilakukan adalah steam 

blanching, kombinasi antara perendaman dalam larutan kalsium klorida (CaCl2) dan 

perendaman dalam larutan asam sitrat sebelum akhirnya buah labu kuning direndam 

dalam larutan gula dan dikeringkan. Steam blanching tidak dilakukan untuk tujuan 

pengeringan, tetapi proses ini merupakan tahap yang sering dilakukan pada suatu bahan 

pangan sebelum dikalengkan, dikeringkan atau dibekukan. Tujuan dari steam blanching 

berbeda-beda tergantung pada proses selanjutnya. Pada proses pengeringan, steam 

blanching bertujuan untuk menginaktifkan enzim yang tidak diinginkan pada bahan 

pangan, dimana mungkin dapat merubah warna, citarasa, tekstur, dan juga nilai nutrisi 

selama penyimpanan (Muchtadi dan Sugiyono, 2014). Selain itu tujuan dari steam 

blanching untuk meningkatkan temperatur jaringan supaya produk akhir tidak menjadi 

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

Perendaman dalam larutan kalsium klorida (CaCl2) bertujuan untuk mencegah pelunakan 

bahan atau memperkuat struktur jaringan. Kalsium klorida (CaCl2) berperan sebagai 

bahan pengeras (Cahyadi, 2008). Penggunaan kalsium klorida (CaCl2) pada pembuatan 

manisan kering labu kuning diatas menggunakan konsentrasi 2% dan 3%. Sedangkan 

menurut penelitian sebelumnya, olahan labu kuning yang paling 
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disukai adalah labu kuning dengan perendaman larutan kalsium klorida (CaCl2) 1,5% 

selama 1 jam (Gardjito & Theresia, 2006). Maka dari itu, pada penelitian ini 

menggunakan konsentrasi kalsium klorida 2% karena ingin mengetahui pengaruhnya 

pada tekstur bila konsentrasi dinaikkan. Sedangkan dipilih konsentrasi kalsium klorida 

3% karena pada penelitian Ferawati (2005) dalam Kristiono (2012) bahwa perlakuan 

manisan kering belimbing wuluh yang terbaik yaitu dengan perlakuan konsentrasi 

kalsium klorida 3% dan gula 65%. Penggunaan kalsium klorida dengan konsentrasi 3% 

pada penelitian ini karena ingin mengetahui pengaruhnya bila diaplikasikan pada labu 

kuning. Kalsium klorida (CaCl2) adalah bahan tambahan pangan (BTP) yang memiliki 

toksisitas sangat rendah serta telah mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Republik Indonesia (BPOM) Nomor 21 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum 

Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (Faiqoh, 2014).  

Perendaman labu kuning dalam larutan asam sitrat digunakan untuk penegas rasa dan 

warna. Selain itu juga digunakan sebagai pengasam atau penyegar serta sebagai bahan 

pengawet. Dari hasil penelitian sebelumnya mengenai manisan labu kuning yang didapat 

penggunaan asam sitrat paling banyak digunakan dalam penelitian adalah 0,45% dengan 

hasil yang didapat agak disukai oleh panelis (Gardjito & Theresia, 2006). Sedangkan 

dalam penelitian Rosyida (2014) penggunaan asam sitrat pada manisan siwalan sebanyak 

1% dan 1,5%. Dari penelitian yang didapat sebelumnya, maka pada penelitian ini 

menggunakan konsentrasi asam sitrat 1% dan 1,5% karena dalam penelitian yang 

menggunakan asam 0,45% memiliki hasil yang agak disukai. Serta diharapkan 

penggunaan asam sebanyak 1% dan 1,5% dapat mengeluarkan rasa dari labu kuning serta 

mempertahankan warna. Selain itu juga rasa dari buah labu kuning sendiri hanya ada rasa 

manis saja, sehingga perendaman asam ini digunakan juga sebagai bahan pengasam atau 

penyegar. Sesuai dengan fungsi dari asam tersebut dapat bertindak sebagai penegas rasa 

dan warna (Cahyadi, 2008). Pada penelitian ini tidak dipilih perendaman dengan 

menggunakan asam askorbat melainkan menggunakan asam sitrat karena asam askorbat 

(vitamin C) merupakan bahan pemutih dan juga pematang tepung bukan merupakan 

asidulan yang digunakan untuk mengasamkan sehingga dapat memberikan rasa. Asam 

askorbat sangat mudah teroksidasi menjadi asam L-dehidroaskorbat. Sifat asam L-

dehidroaskorbat ini sangat labil serta dapat mengalami perubahan lebih lanjut menjadi 

asam L-diketoglutarat yang tidak memiliki keaktifan vitamin C lagi (Cahyadi, 2008). 
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Dalam pembuatan manisan diperlukan adanya proses perendaman menggunakan larutan 

gula. Gula disini berfungsi sebagai dehydrating agent yaitu mengurangi adanya air yang 

menyelimuti pektin (Gardjito & Theresia, 2006). Selain itu gula termasuk dalam bahan 

pemanis yang berfungsi untuk meningkatkan cita rasa dan aroma, memperbaiki sifat fisik, 

dan sebagai pengawet (Cahyadi, 2008). Gula yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan jenis gula sukrosa yaitu bahan pemanis alami yang terbuat dari tanaman tebu 

(Cahyadi, 2008).  

Metode pengeringan yang digunakan adalah pengeringan buatan yaitu pengeringan 

dengan menggunakan alat pengering, dimana waktu pengeringan, kecepatan pengaliran, 

dan suhu kelembaban udara dapat diatur. Pengeringan buatan dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu pengeringan adiabatik dan pengeringan ishothermik. Pengeringan 

adiabatik merupakan pengeringan panas dibawa kealat pengering dengan udara panas. 

Panas akan diberikan pada bahan pangan dengan udara panas tersebut dan mengangkut 

uap air yang dikeluarkan oleh bahan (Muchtadi dan Sugiyono, 2014). Alat yang 

digunakan pada pengeringan kali ini yaitu cabinet dryer. Pengeringan yang dilakukan 

pada penelitian ini ditujukan untuk mengurangi sebagian air yang terdapat pada labu 

kuning. Sehingga kadar air yang terdapat pada labu kuning yang sudah diolah memenuhi 

SNI No. 1718 (1996) yaitu < 25%. Menurut Muchtadi dan Sugiyono (2014) pengeringan 

merupakan suatu cara mengeluarkan maupun menghilangkan sebagian besar air pada 

suatu bahan pangan dengan cara menyerap menggunakan energi panas. Pengeringan 

sendiri memiliki beberapa keuntungan diantaranya yaitu bahan menjadi lebih tahan lama 

untuk disimpan dan juga volume bahan menjadi lebih kecil sehingga memudahkan 

pengangkutan dan pengepakan. Selain itu pengeringan juga memiliki kekurangan yaitu 

sifat mula bahan berubah bentuk, fisik, dan kimianya karena proses pengeringan. Seperti 

yang sudah dijelaskan bahwa proses pengeringan dapat mempengaruhi sifat dari bahan 

pangan itu sendiri, seperti adanya perubahan warna pada bahan. Perubahan warna yang 

terjadi disebabkan karena adanya reaksi browning baik enzimatik atau non enzimatik. 

Pada reaksi browning non enzimatik, terjadi reaksi antara asam organik dengan gula 

pereduksi dan juga antara asam-asam amino dengan gula pereduksi (Muchtadi dan 

Sugiyono, 2014). 
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4.2. Analisa Fisik 

4.2.1. Tingkat Kekerasan (Hardness) 

Tekstur merupakan reaksi dari indra peraba terhadap rangsangan fisik yang berasal dari 

kontak antara beberapa bagian tubuh dan bahan pangan (Bourne, 1982). Tekstur pada 

produk manisan kering labu kuning diketahui dengan cara mengukur atribut kekerasan 

(hardness) pada masing-masing sampel manisan. Hardness merupakan karakteristik dari 

tekstur yang memperlihatkan gaya yang dibutuhkan untuk membuat bahan mulai 

mengalami pemutusan (Bourne, 1982). Semakin tinggi nilai hardness menunjukkan 

semakin besar gaya yang diperlukan untuk menekan  produk, yang menandakan semakin 

keras pula produk tersebut (Ann et al, 2012). Tekstur yang didapat dari manisan kering 

labu kuning berasal dari berubahnya struktur serta komposisi buah selama pengeringan.  

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa tingkat kekerasan pada sampel manisan kering labu 

kuning hasilnya tidak berbeda nyata. Hasil yang didapat tidak berbeda nyata diduga pada 

saat melakukan uji menggunakan alat texture analyzer dengan jenis probe Warner-

Bratzler Shear, sampel yang diuji tidak terpotong seutuhnya. Sampel yang tidak 

terpotong ini dapat dikarenakan ketebalan akhir dari manisan kering labu kuning yang 

masih terlalu tebal. Tidak terpotongnya manisan labu kuning dengan menggunakan 

texture analyzer menyebabkan hasil tidak berbeda nyata, maka analisa tekstur dilanjutkan 

dengan analisa sensori. 

Terbentuknya hardness pada manisan kering labu kuning dikarenakan adanya ikatan 

antara Ca
2+

  dengan dinding sel yang mengandung pektin, dimana ikatan tersebut dapat 

meningkatkan kekerasan pada jaringan yang terdapat dalam manisan kering labu kuning 

(Faiqoh, 2014). Adanya penyerapan Ca
2+

 dalam jaringan buah terjadi karena perpindahan 

Ca
2+

 dari larutan yang konsentrasi kalsiumnya lebih tinggi kedalam jaringan yang 

memiliki konsentrasi kalsium lebih rendah. Senyawa pektin akan berikatan dengan ion 

Ca
2+

 dan membentuk kalsium pektat yang tidak larut dalam air. Semakin banyak ikatan 

yang terbentuk, maka akan semakin kuat ikatan jaringan pada buah karena daya larut 

pektin semakin rendah, sehingga pemecehan protopektin selama pengolahan menjadi 

lebih kecil. Dengan kata lain tekstur pada buah akan semakin keras (Erica, 2014). 

Protopektin adalah istilah untuk senyawa pada pektin yang tidak larut dan banyak 

terdapat pada jaringan tanaman muda (Winarno, 2004). 
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4.2.2. Warna 

Warna dihasilkan oleh efek kombinasi dari karakteristik fisik dan kimia. Persepsi warna, 

dalam hal ini, melibatkan proses yang kompleks seperti fenomena fisik sebagai transmisi, 

pembiasan, penyerapan, dan penyebaran. Tahapan awal pada persepsi warna bersifat 

fisik, tetapi tahapan selanjutnya merupakan sinyal kimia yang diubah ke respon syaraf 

dan akan diinterpretasikan oleh otak sebagai warna (Vargas & Octavio, 2002). Pada 

penelitian kali ini, indeks warna dari manisan kering labu kuning dinilai dari nilai L, a*, 

dan b*. Biasanya bahan pangan yang dikeringkan akan mengalami perubahan warna 

menjadi coklat. Perubahan warna yang terjadi tersebut dapat dikarenakan oleh reaksi 

browning enzimatik maupun non enzimatik (Muchtadi dan Sugiyono, 2014). Warna atau 

pigmen yang terkandung dalam labu kuning yaitu karoteniod, dimana pigmen tersebut 

yang memberikan warna kuning pada labu kuning (Usha dkk, 2010). 

Dilihat dari Tabel 3, nilai L, a*, dan b* pada sampel manisan kering labu kuning berbeda 

nyata. Nilai L menyatakan tingkat kecerahan (lightness) dengan kisaran nilai dari 0-100. 

Semakin tinggi nilai L, menunjukkan sampel dengan warna yang lebih terang. Nilai a* 

menunjukkan warna kemerahan (redness), dengan kisaran nilai antara -80 hingga +100. 

Apabila sampel menunjukkan nilai negatif maka sampel cenderung berwarna hijau, 

sedangkan bila sampel menunjukkan nilai positif maka sampel cenderung berwarna 

merah. Sedangkan nilai b* menunjukkan warna kekuningan (yellowness), dengan kisaran 

nilai antara -70 hingga 70. Apabila sampel menunjukkan nilai negatif maka sampel 

cenderung berwarna biru, sedangkan nilai yang ditunjukkan positif maka sampel 

cenderung berwarna kuning (Amanto dkk, 2015).  

Hasil yang didapat dari nilai L, a*, dan b* terdapat perbedaan yang nyata. Nilai L yang 

berbeda terdapat pada sampel A1 (perendaman asam sitrat 1% + gula) dengan nilai 41,14 

dan A2 (perendaman asam sitrat 1,5% + gula) dengan nilai 43,25. Sampel A1 dan A2 

memiliki nilai L yang lebih rendah daripada kontrol karena terdapat penurunan pH yang 

meningkatkan reaksi inversi sukrosa. Seperti dalam penelitian Fajarwati dkk (2017) 

mengatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi asam sitrat akan mengakibatkan pH turun 

sehingga meningkatkan jumlah glukosa dan fruktosa. Pada kondisi asam, sukrosa dapat 

terhidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa. Semakin banyak glukosa dan fruktosa 

mempengaruhi tingkat kecerahan manisan karena akan terbentuk senyawa 5-hidroksimetil 

2-furfural (HMF) (Kuncara, 2010 dalam Fajarwati dkk, 2017). Sampel A1 dan A2 

memiliki nilai L yang lebih rendah dibandingkan dengan sampel A3, A4, A5, dan A6 
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dengan penambahan perendaman CaCl2. Hal ini karena pencoklatan non enzimatis dapat 

dicegah dengan perendaman CaCl2, karena ion Ca
2+

 berikatan dengan asam amino dan 

menghambat reaksi antara amino dengan gula reduksi yang menyebabkan pencoklatan 

(Faust dan Klein, 1973 dalam Faiqoh, 2014). Diduga sampel A1 dan A2 memiliki warna 

yang lebih gelap dari sampel A3, A4, A5, dan A6 karena tidak ada perendaman CaCl2 

yang dapat mencegah pencoklatan non enzimatis. Nilai L yang didapat pada penelitian ini 

berkisar antara 41- 49. Hal ini menunjukkan bahwa manisan kering labu kuning memiliki 

warna yang sedikit agak gelap karena hasil yang didapat berada pada nilai L dibawah 50. 

Nilai a* (redness) yang didapat pada sampel manisan kering labu kuning bernilai positif 

(+), dimana nilai tersebut menunjukkan bahwa warna manisan kering labu kuning lebih 

ke warna merah. Nilai a* pada sampel A3 dan A4 berbeda dari sampel kontrol, A1, A2, 

A5, dan A6, tetapi nilai yang didapat juga positif (+). Hal tersebut menandakan bahwa 

sampel A3 dan A4 memiliki nilai yang rentangnya berwarna merah. Sampel kontrol 

memiliki nilai a* yang lebih rendah dari sampel dengan perendaman asam sitrat serta 

sampel dengan perendaman CaCl2 dan asam sitrat diduga karena hanya direndam dengan 

larutan gula. Menurut Winarno (2004), bila gula terkena panas yang tinggi maka akan 

mengalami karamelisasi. Reaksi pencoklatan yang dapat terjadi yaitu reaksi maillard. 

Reaksi maillard ini dapat terjadi karena adanya reaksi antara gugus amina primer dan 

gula pereduksi (Yunita & Rahmawati, 2015). Sedangkan sampel A1 dan A2 dimana 

hanya direndam dengan larutan asam sitrat saja memiliki nilai a* yang lebih rendah 

daripada sampel dengan perendaman CaCl2 dan asam sitrat. Hal ini dapat diduga karena 

terdapat degradasi pigmen karotenoid pada sampel A1 dan A2. Semakin tinggi 

konsentrasi asam sitrat menyebabkan nilai a* semakin rendah. Menurut Fajarwati dkk 

(2017) hal ini berhubungan dengan adanya pembentukan senyawa furfural atau 5-

hidroksimetil 2-furfural yang semakin banyak dan mempercepat degradasi pigmen 

karotenoid. Sedangkan sampel dengan perendaman CaCl2 dan asam sitrat memiliki nilai 

yang lebih tinggi diduga karena penambahan CaCl2 dapat menghambat proses 

pencoklatan non enzimatis (Faiqoh, 2014). Sehingga menyebabkan nilai a* pada sampel 

dengan perendaman CaCl2 dan asam sitrat memiliki nilai yang lebih tinggi. 

Sedangkan untuk nilai b* (yellowness) yang didapat pada manisan kering labu kuning 

juga bernilai positif (+), dimana menunjukkan bahwa warna manisan kering labu kuning 

cenderung terdapat warna kekuningan. Sampel kontrol memiliki nilai yang lebih tinggi 

daripada sampel dengan perendaman asam sitrat saja. Hal ini dapat dikarenakan adanya 
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degradasi pigmen karotenoid pada sampel dengan perendaman asam sitrat yang 

menyebabkan nilai b* lebih rendah daripada kontrol. Sedangkan sampel dengan 

perendaman CaCl2 dan asam sitrat (A3, A4, A5, dan A6) memiliki nilai yang lebih tinggi 

daripada sampel dengan perendaman asam sitrat saja (A1 dan A2). Hal ini dapat 

dikarenakan adanya perendaman dengan CaCl2 sehingga mencegah proses pencoklatan 

non enzimatis. Perendaman dengan CaCl2 dan asam sitrat mempengaruhi nilai L, a*, dan 

b* pada warna manisan kering labu kuning. Hasil warna yang didapat sesuai dengan 

warna manisan kering labu kuning yang berwarna oranye dengan sedikit warna 

kemerahan. Warna oranye yang dihasilkan ini karena terdapat pigmen karotenoid yang 

secara alami terdapat pada buah labu kuning (Usha dkk, 2010). Karotenoid adalah pigmen 

yang menghasilkan warna kuning, oranye, dan merah oranye (Winarno, 2004). Warna 

manisan kering labu kuning dapat dilihat pada gambar 3. 

 

 

 

 

Gambar 3. Manisan Kering Labu Kuning 

4.3.Analisa Kimia 

4.3.1. Kadar Air 

Kadar air dalam bahan pangan merupakan standar mutu yang penting karena shelf time 

dari bahan pangan ditentukan oleh kadar air. Semakin tinggi kadar air pada bahan pangan, 

maka bahan pangan tersebut akan semakin rentan dan mempunyai daya simpan yang 

relatif pendek. Air terikat dapat dibedakan menjadi empat tipe berdasarkan derajat 

keterikatan air. Tipe I yaitu air yang terikat kuat. Tipe II merupakan molekul-molekuk air 

yang membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air lain (terdapat dalam mikrokapiler). 

Air tipe II merupakan jenis air yang lebih sukar dihilangkan dan penghilangan air tipe ini 

akan mengakibatkan penurunan aw. Sedangkan tipe III merupakan jenis air bebas. Tipe IV 

merupakan air yang tidak terikat dalam jaringan suatu bahan (air murni) (Winarno, 2004 

dalam Amanto dkk, 2015). 
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Dilihat pada Tabel 4, bahwa hasil kadar air pada penelitian manisan kering labu kuning 

tidak berbeda nyata. Persentasi kadar air pada penelitian ini dinyatakan dalam basis 

basah. Kadar air pada penelitian ini berkisar antara 19-22%. Kadar air terendah pada 

sampel A2 (perendaman asam sitrat 1,5% + gula) yaitu 19,26%, sedangkan nilai kadar air 

tertinggi pada sampel A6 (perendaman CaCl2 3% + asam sitrat 1,5% + gula) yaitu 

22,28%. Hasil yang didapat tidak berbeda nyata dapat disebabkan karena adanya 

perlakuan yang sama berupa blanching dan perendaman gula dengan konsentrasi yang 

sama pada setiap sampel serta waktu pengeringan yang sama pula. Menurut Gardjito & 

Theresia (2006), adanya perendaman gula pada pembuatan manisan kering labu kuning 

yaitu untuk membentuk gel.  Gula yang ditambahkan berfungsi untuk dehydrating agent  

yaitu mengurangi air yang terdapat atau menyelimuti pektin (Rosyida, 2014). Air yang 

terperangkap dalam gel dapat terjadi karena adanya gugus hidroksil pada molekul gula 

yang dapat membentuk ikatan hidrogen intramolekul dengan molekul air sehingga 

membentuk hidrat yang stabil. Pembentukan gel pada manisan kering labu kuning 

dipengaruhi adanya gula, asam, dan pektin. Semakin kuat gel yang terbentuk menandakan 

semakin banyak asam yang ditambahkan (Desrosier, 1988 dalam Gardjito & Theresia, 

2006). Menurut Rosyida (2014) mengatakan bahwa gula dan asam sitrat memiliki fungsi 

kerja masing-masing dalam mengurangi kadar air pada bahan pangan. Sebagai 

dehydrating agent, gula tidak membutuhkan interaksi dari asam sitrat untuk mengurangi 

air yang terdapat dalam bahan pangan. Sama halnya dengan asam sitrat yang tidak 

memerlukan bantuan dari gula. 

Persentase kadar air terendah yang didapat yaitu 19,26% dan yang tertinggi yaitu 22,28%. 

Hal ini menunjukkan kadar air yang didapat pada manisan kering labu kuning termasuk 

tinggi. Tingginya kadar air yang didapat ini dikarenakan adanya perlakuan perendaman 

asam sitrat dilakukan terlebih dahulu kemudian baru dilanjutkan dengan perendaman 

gula. Karena perendaman asam sitrat dilakukan terlebih dahulu, maka air yang ada pada 

bahan pangan sudah terperangkap didalam gel terlebih daluhu. Terbentuknya gel yang 

kuat pada permukaan jaringan labu kuning menyebabkan difusi gula ke dalam jaringan 

buah terhambat. Sehingga air sulit keluar selama pengeringan, dimana menandakan kadar 

air yang didapat tinggi (Gardjito & Theresia, 2006). Tetapi hasil kadar air manisan kering 

yang didapat masih memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu kadar air manisan 

kering maksimal 25% (DSN-SNI No. 1718, 1996). 
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4.3.2. Aktivitas Air (Aw) 

Aktivitas air (aw) merupakan hubungan antara kadar air dengan kelembapan relatif suatu 

produk (Ann et al, 2012).  Aw juga merupakan jumlah air bebas pada bahan pangan yang 

digunakan oleh mikroorganisme untuk perkembangannya. Mikroorganisme memiliki nilai 

aw minimum supaya dapat tumbuh dengan baik. Seperti khamir tumbuh pada aw 0,8 – 0,9; 

bakteri tumbuh pada aw 0,9; dan kaparng tumbuh pada aw 0,6 – 0,7 (Winarno, 2004). 

Pada Tabel 4, dapat dilihat bahwa pengukuran aktivitas air yang didapat pada sampel 

manisan kering labu kuning berbeda nyata. Perbedaan nyata yang ada terdapat pada 

sampel kontrol dengan sampel A1 (perendaman asam sitrat 1% + gula), A2 (perendaman 

asam sitrat 1,5% + gula), A3 (perendaman CaCl2 2% + asam sitrat 1% + gula), A4 

(perendaman CaCl2 2% + asam sitrat 1,5% + gula), dan A6 (perendaman CaCl2 3% + 

asam sitrat 1,5% + gula). Sampel kontrol memiliki nilai aktivitas air tertinggi yaitu 0,77. 

Hal ini dapat diduga karena adanya tekanan dari larutan CaCl2 dan asam sitrat terhadap 

kadar air dari manisan kering labu kuning, sehingga aktivitas air sampel yang direndam 

dengan CaCl2 dan asam sitrat lebih rendah dari kontrol. Dilihat pada sampel dengan 

perendaman asam sitrat saja (A1 dan A2) memiliki rata-rata nilai aktivitas air yang lebih 

tinggi daripada sampel dengan perendaman CaCl2 dan asam sitrat (A3, A4, A5, dan A6). 

Hal ini karena pada sampel A3, A4, A5, dan A6 terdapat tekanan terhadap kadar air dari 

larutan CaCl2 dan juga larutan asam sitrat. Sehingga memiliki nilai aktivitas air yang 

lebih rendah daripada sampel dengan perendaman asam sitrat saja. Menurut Purnomo 

(2013) bahwa adanya penekanan dari bahan yang larut dalam air seperti perendaman 

CaCl2 dan asam sitrat akan merumitkan aw pada bahan pangan, sehingga mengakibatkan 

nilai aw menjadi rendah. 

Penurunan aktivitas air pada manisan kering labu kuning tidak diikuti dengan penurunan 

kadar air. Hal ini sama dengan penelitian Ann et al (2012) yang mengakatan bahwa 

peningkatan kadar air belum tentu meningkatkan aw pada produk. Menurut Winarno 

(2004) air yang terkandung merupakan air tipe III karena kandungan air pada bahan 

berkisar antara 12 – 25% dan aw bernilai kira-kira 0,8 tergantung dari jenis bahan dan 

juga suhu. Tipe air III merupakan air dimana secara fisik terikat didalam jaringan matriks 

bahan seperti membran, kapiler, dan serat.  
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4.3.3. Nilai pH 

Pengatur keasaman atau asidulan adalah senyawa kimia bersifat asam yang ditambahkan 

pada proses pengolahan makanan dengan berbagai tujuan. Asidulan ini dapat bertindak 

sebagai penegas rasa dan warna, serta menyelubungi after taste yang tidak disukai. 

Terkadang asam ditambahkan pada buah-buahan atau sayuran yang memiliki pH sedang 

yang bertujuan untuk menurunkan pH hingga dibawah 4,5 (Winarno, 2004). Konsentrasi 

ion H
+
 yang terukur pada suatu larutan atau campuran dinamakan pH (Ann et al., 2012). 

Pada Tabel 4, dapat dilihat bahwa nilai pH yang terukur pada manisan kering labu kuning 

berbeda nyata. Sampel kontrol (perendaman gula) memiliki pH yang tertinggi yaitu 6,63; 

sampel A1 (perendaman asam sitrat 1% + gula) memiliki nilai pH 4,52; sampel A2 

(perendaman asam sitrat 1,5% + gula) memiliki nilai pH 4,09; sampel A3 (perendaman 

CaCl2 2% + asam sitrat 1% + gula) memiliki nilai pH 4,49; sampel A4 (perendaman 

CaCl2 2% + asam sitrat 1,5% + gula) memiliki nilai pH terendah yaitu 4,06; sampel A5 

(perendaman CaCl2 3% + asam sitrat 1% + gula) memiliki nilai pH 4,25; dan sampel A6 

(perendaman CaCl2 3% + asam sitrat 1,5% + gula) memiliki nilai pH 4,11. Perendaman 

asam sitrat sebanyak 1% dan 1,5% pada manisan kering labu kuning dapat menurunkan 

pH hingga menjadi sekitar pH 4. Dapat dilihat antara sampel kontrol dan juga sampel 

yang diberi perendaman asam, dimana perendaman asam ini sangat berpengaruh terhadap 

penurunan pH manisan kering labu kuning. Sampel dengan perendaman asam 1% dan 

1,5% juga terdapat perbedaan nilai pH. Dimana nilai pH pada sampel dengan perendaman 

asam sitrat sebanyak 1,5% (sampel A2, A4, dan A6) memiliki nilai pH yang lebih rendah 

daripada sampel dengan perendaman asam sitrat 1% (sampel A1, A3, dan A5). Tetapi 

kombinasi antara asam sitrat dan juga agen pengeras (CaCl2) pada manisan kering labu 

kuning tidak memberikan pengaruh terhadap nilai pH yang didapat. Hal ini serupa dengan 

penelitian Yuliani (2012) yang mengatakan bahwa kombinasi antara ekstrak rosela dan 

juga agen pengeras tidak memberikan pengaruh terhadap pH larutan manisan sukun. 

4.4. Karakteristik Sensori 

Atribut sensori adalah kumpulan kata yang digunakan untuk mendeskripsikan 

karakteristik sensori suatu produk pangan. Atribut sensori diantaranya yaitu warna, rupa, 

bentuk, rasa, dan tekstur (Hayati dkk, 2012). Pengujian sensori dikelompokkan menjadi 

empat yaitu uji pembedaan (descriminative test), uji deskripsi (descriptive test), uji 

pemilihan atau penerimaan (preference/ acceptance test), dan uji skalar. Uji sensori kali 
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ini menggunakan uji pembedaan. Tujuan uji ini untuk mengetahui perbedaan yang 

dirasakan antara produk (Tarwendah, 2017). 

Dalam komoditas pangan, warna memiliki peranan yang penting sebagai daya tarik, tanda 

pengenal, dan atribut mutu (Hayati dkk, 2012). Pada Tabel 5, hasil yang didapat pada tiap 

perlakuan tidak berbeda nyata. Hasil pengukuran sensori warna ini berbeda dengan hasil 

pengukuran warna menggunakan kromameter. Hasil sensori warna yang tidak berbeda ini 

dikarenakan warna pada setiap sampel tidak terlalu berbeda bila dilihat menggunakan 

panca indera mata. Sedangkan dilihat dari pengujian warna L, a*, dan b* menggunakan 

kromameter menunjukkan hasil dengan perbedaan yang kecil. Menurut penelitian 

Rosyida (2014) perendaman asam sitrat tidak berpengaruh terhadap warna. Karena asam 

sitrat hanya menstabilkan warna dan tidak mengubah warna. Dijelaskan bahwa asam 

sitrat termasuk dalam zat yang mengikat logam sehingga dapat menstabilkan warna pada 

makanan (Rosyida, 2014). 

Selain atribut warna, salah satu faktor penentu kualitas makanan yaitu kandungan 

senyawa citarasa. Senyawa citarasa yaitu senyawa yang menyebabkan adanya sensasi 

rasa (manis, pahit, asin, dan masam), trigeminal (astringent, panas, dan dingin). Citarasa 

sendiri merupakan persepsi biologis seperti sensasi yang dihasilkan oleh materi yang 

masuk dalam mulut. Citarasa ini dirasakan oleh reseptor aroma dalam hidung dan 

reseptor rasa dalam mulut. Pada dasarnya lidah hanya dapat mengecap empat jenis rasa 

yaitu asin, manis, pahit, dan asam (Tarwendah, 2017). Atribut rasa yang dinilai pada 

sensori manisan kering labu kuning ini adalah rasa asam. Pada Tabel 5, rasa pada sampel 

manisan kering labu kuning berbeda nyata. Perbedaan yang nyata terdapat pada sampel 

kontrol dengan sampel A2 (perendaman asam sitrat 1,5% + gula), A3 (perendaman CaCl2 

2% + asam sitrat 1% + gula), A4 (perendaman CaCl2 2% + asam sitrat 1,5% + gula), A5 

(perendaman CaCl2 3% + asam sitrat 1% + gula), dan A6 (perendaman CaCl2 3% + asam 

sitrat 1,5% + gula). Sampel kontrol dan A1 (perendaman asam sitrat 1% + gula) memiliki 

nilai 2,83 dan 3,47 dimana intensitas yang dihasilkan yaitu tidak asam. Pada sampel 

kontrol rasa yang dihasilkan tidak asam, dimana rasa yang keluar hanya rasa manis 

karena tidak ada perendaman asam dan hanya perendaman gula. Sampel dengan 

perlakuan A1 memiliki intensitas tidak asam dapat dikarenakan perendaman asam sitrat 

dengan konsentrasi yang rendah sehingga tidak atau belum bisa dirasakan oleh panelis. 

Lidah memiliki bagian yang disebut papilla yaitu permukaan yang tidak rata dan 

berbentuk tonjolan-tonjolan. Bagian papilla ini memiliki reseptor yang dapat 
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membedakan rasa makanan. Lidah dapat menjadi tidak sensitif terhadap rasa karena tidak 

terdapat papilla atau papilla terganggu (Sunariani dkk, 2007). Sedangkan sampel A2, A3, 

A4, A5, dan A6 memiliki intensitas rata-rata sedikit asam. Adanya rasa asam pada 

manisan kering labu kuning tersebut karena terdapat unsur ion H
+
 atau ion hidrogenium 

H3O
+
 yang akan menyebabkan rasa asam (Winarno, 2004). Sedangkan sampel dengan 

pemberian asam sitrat dengan konsentrasi 1% dan 1,5% tidak berbeda nyata. Hal ini dapat 

dikarenakan sensitifitas tiap panelis terhadap rasa asam berbeda-beda sehingga dengan 

penambaham 0,5% tidak terlalu memberikan efek yang nyata. Penambahan CaCl2 diduga 

tidak meningkatkan rasa asam pada manisan kering labu kuning. Hal ini karena CaCl2 

merupakan garam kalsium yang sering digunakan. Apabila konsentrasi CaCl2 yang 

digunakan agak besar akan menimbulkan rasa pahit (Cahyadi, 2008). 

Konsumen juga menilai makanan dari tekstur pada produk pangan itu. Tekstur merupakan 

perpaduan dari beberapa sifat fisik meliputi ukuran, jumlah, bentuk, dan juga unsur 

pembentuk bahan yang dapat dirasa oleh indera peraba dan perasa, termasuk indra mulut 

dan penglihatan (Midayanto dan Yuwono, 2014 dalam Tarwendah, 2017). Tekstur itu 

sendiri adalah hasil dari respon tactile sense terhadap rangsangan fisik saat ada kontak 

pada bagian dalam rongga mulut dan makanan (Tarwendah, 2017). Atribut tekstur yang 

dinilai pada manisan kering labu kuning adalah keuletan (firmness), kekerasan 

(hardness), dan kerenyahan (crispness). Pada Tabel 5, dapat dilihat keuletan (firmness) 

pada sampel manisan kering labu kuning tidak berbeda nyata. Keuletan (firmness) 

menggambarkan suatu produk yang selama dikunyah memperlihatkan resistensi yang 

sedang terhadap pemutusan (Bourne, 1982). Adanya ikatan antara Ca
2+

 dengan senyawa 

pektin yang akan membentuk kalsium pektat menyebabkan daya larut pektin semakin 

rendah sehingga menyebabkan semakin kuat ikatan jaringan buah terhadap gangguan 

mekanis (Erica, 2014).  

Sedangkan dilihat pada Tabel 5 mengenai kekerasan (hardness) pada sampel manisan 

kering labu kuning berbeda nyata. Perbedaan yang nyata pada atribut kekerasan 

(hardness) pada sampel manisan kering labu kuning terdapat pada sampel A1 

(perendaman asam sitrat 1% + gula)  dan A6 (perendaman CaCl2 3% + asam sitrat 1,5% + 

gula). Kekerasan (hardness) merupakan gaya yang dibutuhkan untuk menekan bahan 

diantara gigi geraham (Rosenthal, 1999). Nilai kekerasan (hardness) yang tertinggi pada 

manisan kering labu kuning ini yaitu pada sampel A6. Perendaman CaCl2 yang semakin 

tinggi menyebabkan nilai kekerasan (hardness) yang didapat semakin besar pula dan 
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menandakan semakin keras pula sampel manisan kering labu kuning. Hal ini dapat dilihat 

pada sampel dengan perendaman CaCl2 2% (sampel A3 dan A5) dengan perendaman 

CaCl2 3% (A4 dan A6), serta sampel yang tidak ditambah dengan perendaman CaCl2 

(kontrol, A1, dan A2). Dimana rata-rata perendaman CaCl2 3% memiliki hasil yang lebih 

tinggi. Menurut penelitian Faiqoh (2014) semakin tinggi konsentrasi larutan CaCl2 akan 

menyebabkan semakin banyak terbentuk ikatan antara Ca
2+

 dengan dinding sel yang 

mengandung pektin sehingga dapat meningkatkan tingkat kekerasan jaringan yang 

terdapat dalam buah naga super merah. Kalsium (Ca) dapat mempengaruhi tekstur karena 

ada interaksi antara kalsium (Ca) dengan dinding sel (pektin) atau interaksi antara 

membran sel (Faiqoh, 2014).  

Untuk tingkat kerenyahan (crispness) pada Tabel 5 sampel manisan kering labu kuning 

tidak berbeda nyata. Kerenyahan merupakan kekuatan relatif yang diperlukan untuk 

menggigit produk dengan gigi bagian depan (Chauvin et al, 2008). Kerenyahan yang 

terdapat pada buah, sayuran, dan olahannya berhubungan dengan adhesi pada dinding sel. 

Adanya air yang terserap mengakibatkan ikatan antara partikel menjadi renggang, 

sehingga adhesi pada dinding sel semakin berkurang seiring dengan kadar air bahan yang 

meningkat (Ratnasari dkk, 2012). Hasil kerenyahan (crispness) yang tidak berbeda nyata 

sama dengan hasil kadar air sampel manisan kering labu kuning yang tidak berbeda nyata 

pula. Menurut penelitian Ratnasari dkk (2012) penurunan adhesi mengakibatkan 

penurunan tingkat kerenyahan sukade. Ion Ca pada garam-garam kalsium akan 

berinteraksi dengan gugus karboksil pada pektin sehingga membentuk ikatan menyilang 

dan meningkatkan rigiditas jaringan polimerik pektin yang dapat mempertahankan tekstur 

(Ratnasari dkk, 2012). 


