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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Masalah pangan merupakan salah satu ancaman bahaya terbesar di dunia, baik pada 

negara berkembang maupun pada negara maju. Kebutuhan pangan juga merupakan 

hal yang tidak mudah untuk diatasi. Pertambahan penduduk yang terus meningkat dan 

tidak disertai dengan sumber pangan yang meningkat merupakan salah satu penyebab 

utamanya. Selain itu, proses pengolahan dan proses penyimpanan yang kurang tepat, 

dapat membuat terjadinya penurunan mutu pada bahan pangan. Dalam mewujudkan 

ketahanan pangan di Indonesia, belakangan ini banyak program sosialisasi yang 

dilakukan mengenai pangan lokal yang beragam dan bergizi seimbang. Dalam kasus 

ini, penelitian menjadi hal yang penting dalam proses pengembangan pangan lokal 

agar dapat memenuhi kebutuhan pasar dan standar gizi, mutu dan keamanan pangan. 

 

Labu kuning (Cucurbita moschata) atau waluh memiliki kontribusi sebesar 3% atau 

sebanyak 357.552 ton terhadap peningkatan produksi sayuran pada tahun 2014 

(Taufik, 2015). Warna kuning pada labu menunjukkan adanya senyawa β-karoten 

yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan pangan alternatif untuk menambah 

jumlah β-karoten harian yang dibutuhkan tubuh (Usmiati et al., 2005). Selain 

mengandung β-karoten labu kuning juga merupakan sumber pektin, garam mineral, 

vitamin dan zat bioaktif lainnya seperti senyawa fenolik (Cerniauskiene et al., 2014). 

Labu kuning dapat diolah menjadi berbagai macam produk pangan seperti saus tomat, 

dodol, selai, manisan, cake, jelly, sirup, dimasak sebagai sayur atau dijadikan kolak, 

maupun dijadikan tepung.  

 

Bika ambon merupakan salah satu makanan tradisional yang populer dari kota Medan 

dan sangat digemari di berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Nilai gizi dari bika 

ambon dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan bahan pangan lain yang juga 

memiliki nilai gizi tinggi. Dalam kasus ini dalam pembuatan bika ambon akan diberi 
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penambahan berupa puree labu kuning yang diharapkan dapat meningkatkan nilai gizi 

bika ambon, meningkatkan nilai ekonomis labu kuning dan dapat menjadi salah satu 

produk inovasi baru dalam dunia kuliner. Penambahan puree labu kuning dalam 

formulasi dapat mempengaruhi karakteristik dari produk bika ambon, sehingga 

dilakukan pengujian fisikokimia dan mikrobiologi untuk mengetahui karakteristik 

bika ambon labu kuning dan untuk mengetahui penurunan mutu bika ambon labu 

kuning yang terjadi selama penyimpanan.  

 

Fermentasi adonan merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam 

pembuatan bika ambon karena proses ini sangat menentukan karakteristik akhir dari 

produk bika ambon. Fermentasi adonan diharapkan dapat memberikan rasa, aroma, 

tekstur dan bentuk yang sesuai dengan kriteria hasil jadi bika ambon yang baik yaitu 

bertekstur lembut, kenyal, berpori dan berserat, serta memiliki rasa dan aroma yang 

khas. Dalam kasus ini, dilakukan penelitan mengenai pengaruh lama fermentasi 

adonan dan konsentrasi penambahan puree labu kuning terhadap tingkat kesukaan 

konsumen terhadap produk bika ambon ditinjau dari uji organoleptik. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Labu Kuning (Cucurbita mocshata Durch) 

 

Labu Kuning termasuk dalam family Cucurbitacea dan merupakan tanaman semusim 

(Hendrasty, 2003). Di Jawa labu kuning biasanya disebut sebagai “Labu Parang”. 

Buah labu kuning memiliki bentuk dan warna daging buah yang bervariasi, ada yang 

berbentuk bulat pipih, lonjong atau memanjang dan memiliki warna hijau hingga 

kuning tua. Labu kuning kebanyakan berukuran besar dengan bobot buah rata-rata 

sekitar 3-5 kg, namun ada juga yang beratnya dapat mencapai 20 kg per buah. Kulit 

labu kuning sangat tebal dan keras sehingga daya awetnya dapat mencapai enam 

bulan bahkan lebih, tergantung pada cara penyimpanannya (Ranonto, 2015). 
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Labu kuning mempunyai kandungan gizi yang lengkap meliputi karbohidrat, protein, 

lemak, mineral (kalsium, fosfor dan besi), vitamin (vitamin A, B dan C) serta serat. 

Daging buah labu kuning segar mengandung 19,9 mg/100g senyawa β-karoten 

ditandai dengan daging buahnya yang berwarna kuning-oren (Ranonto, 2015). 

Perbedaan varietas, cara budidaya, kondisi tempat tumbuh, tingkat kematangan dan 

cara penyimpanan labu kuning setelah panen dapat mempengaruhi kandungan 

senyawa β-karoten dari buah labu tersebut (Muchtadi, 1989). Labu kuning sering 

diolah menjadi puree dengan cara dikukus kemudian dihancurkan yang dapat 

dikonsumsi secara langsung maupun diolah menjadi produk pangan lainnya. 

Karotenoid merupakan senyawa alami yang sangat mudah terdegradasi akibat proses 

oksidasi dan proses pemanasan. Pemanasan pada suhu yang tidak terlalu tinggi dalam 

waktu singkat dapat menyebabkan isomerisasi beberapa ikatan trans menjadi cis dan 

menyebabkan terjadinya proses oksidasi yang dapat menurunkan kadar karoten pada 

labu kuning (Ranonto, 2015).  

 

1.2.2. Bika Ambon 

 

Bika ambon merupakan makanan tradisional Indonesia yang memiliki tekstur lembut 

dan lentur, berpori dan berserat, beraroma alkohol, serta berasa manis. Menurut SNI 

01-4864-1998, syarat mutu dari bika ambon adalah keadaan tekstur berongga, 

mengandung air maksimal 35%, protein minimal 2%, gula minimal 16%, cemaran 

logam arsen maksimal 1%, E-coli maksimal <3 APM/g, ALT (Aerob thermofilik) 

maksimal 1.106 kol/g dan angka kapang maksimal 1.104 kol/g. 

 

Dalam proses pembuatan bika ambon, penepukan dan fermentasi adonan merupakan 

hal yang sangat penting dan harus diperhatikan. Proses penepukan adonan bertujuan 

untuk memasukkan udara (O2) ke dalam adonan, sehingga dapat membantu proses 

fermentasi ragi. Hal tersebut lah yang membuat terbentuknya pori-pori dan serat pada 

bika ambon (Sayekti, 2014). Fermentasi adonan diharapkan dapat memberikan rasa, 

aroma, tekstur dan bentuk yang sesuai dengan kriteria hasil jadi bika ambon yang baik. 



4 

 

 
 

Menurut Murtadlo dalam Sayekti (2014) menyatakan bahwa masa kerja ragi instan 

maksimal adalah 5-6 jam. Semakin lama proses fermentasi adonan yang dilakukan, 

maka akan mempengaruhi aroma dan rasa dari bika ambon.  

 

Bika ambon tergolong dalam pangan semi basah dengan kadar air sebesar 33% - 36%, 

Aw 0,85-0,9, bertekstur lunak dan plastis. Menurut Roberts (1999), pangan semi basah 

termasuk pangan yang mudah rusak. Pangan semi basah (IMF) merupakan makanan 

yang berbentuk padatan, mempunyai kadar air sedang, dapat berupa hasil olahan dari 

aneka jenis bahan pangan seperti umbi-umbian, biji-bijian, daging maupun 

buah-buahan. Makanan semi basah memiliki ciri-ciri yaitu mengandung kadar air 

10% – 40%, aktivitas air (Aw) 0,65 – 0,9, bertekstur lunak dan plastis, serta tidak 

membutuhkan proses rehidrasi saat sebelum mengkonsumsinya. Bika ambon tidak 

dapat bertahan lama karena bika ambon mudah mengeras, berjamur atau berkapang, 

dan mengeluarkan bau tengik. Selama penyimpanan akan terjadi kenaikan bilangan 

TBA dan kadar air bahan. Nilai TBA (Asam Thiobarbiturat) merupakan indikasi 

ketengikan yang terjadi akibat oksidasi lemak (Syarief dan Halid, 1993). Bika ambon 

dapat bertahan 3-4 hari pada suhu ruang dan satu minggu dalam lemari pendingin. 

 

1.2.3. Penyimpanan dan Umur Simpan 

 

Penyimpanan pangan adalah proses yang tidak dapat dipisahkan dari pengolahan 

pangan. Penyimpanan yang tidak tepat dapat menurunkan mutu dari suatu produk 

sehingga memperpendek umur simpannya. Oleh karena itu, proses pengawetan, 

pengemasan dan penyimpanan selalu dilakukan bersamaan untuk memberikan hasil 

yang optimal (Syarief & Halid, 1993). Umur simpan dapat diartikan sebagai selang 

waktu antara saat produk diproduksi hingga dikonsumsi dalam kondisi yang masih 

baik berdasarkan karakteristik rasa, tekstur, aroma, nilai gizi dan penampakan. Faktor 

yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan mutu dari produk pangan dibedakan 

menjadi dua faktor, yaitu faktor intrinsik (bahan baku, formulasi, oksigen, aktivis air, 
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pH, mikroorganisme, uap air, cahaya dan bahan kimia toksik), dan faktor ekstrinsik 

(proses, sanitasi, kemasan, dan penyimpanan) (Roberts 1999). 

 

Menurut Syarief et al. (1989), terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk 

menentukan umur simpan yaitu metode konvensional atau Extended Storage Studies 

(ESS) dan metode Accelerated Storage Studies (ASS atau ASLT). Metode ESS 

merupakan metode penentuan umur simpan dengan cara menyimpan suatu produk 

pangan pada kondisi normal sehari-hari serta dilakukan pengamatan terhadap 

penurunan mutu yang terjadi. Metode ini sering digunakan untuk produk pangan yang 

telah siap edar atau memiliki umur simpan pendek.  

 

Kemasan sangat berfungsi untuk memperpanjang umur simpan suatu produk pangan. 

Jenis plastik yang paling banyak digunakan dalam pengemasan pangan antara lain 

adalah polietilen (PE). Plastik jenis PE memiliki sifat yang mudah dibentuk, 

penampakannya jernih, tahan terhadap berbagai bahan kimia, dapat mengurangi 

kehilangan air dan lemak pada bahan pangan, serta tekstur yang mengeras (Syarief et 

al. 1989). Low Density Polyethylene (LDPE) merupakan salah satu jenis polietilen 

(PE) yang memiliki daya rentang, kekuatan retak, dan ketahanan putus yang baik, 

relatif tahan terhadap air dan uap air, stabil hingga suhu di bawah -60oC, namun 

kurang tahan terhadap gas (Roberts, 1999). 

 

1.3. Tujuan 

 

Tujuan penelitian untuk menentukan umur simpan bika ambon labu kuning 

berdasarkan sifat fisikokimiawi dan mikrobiologis, serta untuk mengetahui tingkat 

kesukaan konsumen terhadap bika ambon labu kuning. 

 


