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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Labu kuning (squash) merupakan tanaman menjalar Cucurbita 

Maxima. Masyarakat mengenal sebagai buah waluh. Labu kuning biasanya 

dipakai untuk sayuran atau dimasak untuk menjadi aneka kudapan. Ukuran 

labu kuning ini sangat bervariasi dari yang kecil hingga yang besar. Buah labu 

kuning merupakan sumber gizi yang baik bagi manusia karena mengandung 

pro vitamin A. Menurut Gardjito (1985), buah labu mempunyai kandungan 

pro vitamin A sebesar 767 μg/gram bahan segar. Pembuatan produk makanan 

yang diperkaya dengan pro vitamin A akan sangat membantu pemerintah 

dalam menanggulangi kekurangan vitamin A yang merupakan salah satu 

masalah gizi di Indonesia. Selama ini tingginya jumlah produksi buah labu 

kuning belum seimbang dengan penggunaanya yang sangat minim. Untuk 

dapat lebih memanfaatkan potensi β-karoten yang terdapat dalam labu kuning 

dapat dilakukan diversifikasi pengolahan labu kuning yang dapat membantu 

menanggulangi kekurangan vitamin A yang merupakan salah satu masalah 

gizi di indonesia. 

Indonesia merupakan negara tropis yang mempunyai iklim 

cenderung panas sehingga masyarakat cenderung mengkonsumsi banyak air 

untuk memenuhi kebutuhan air tubuh dan juga untuk menyegarkan badan. 

Sari buah merupakan makanan yang digemari masyarakat. Oleh karena itu, 
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pengolahan labu kuning menjadi sari buah yang mengandung pro vitamin A 

cukup potensial, sehingga memudahkan masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan vitamin A dan air. Hal ini disebabkan labu kuning mengandung 

beberapa jenis karoten. Namun lebih banyak ditemukan adalah α-karoten, β-

karoten, γ-karoten dan beberapa kriptoksantin. Karoten-karoten tersebut 

dalam metabolisme akan dikonversi menjadi vitamin A setelah absorpsi 

pencernaan. Potensi tertinggi karoten yang diubah menjadi vitamin A adalah 

jenis β-karoten. Buah labu kuning mempunyai β-karoten atau provitamin A 

yang tinggi yaitu 180 SI/gram sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan 

sebagai sumber β-karoten nabati (Anonim, 1972). 

Dalam pengolahan sari buah ada 2 kelompok sari buah berdasarkan 

kekeruhannya, yaitu sari buah tipe jernih dan tipe keruh. Sari buah tipe jernih 

telah mengalami penjernihan sedangkan sari buah tipe keruh tidak mengalami 

penjernihan (Muljohardjo,1993). Sari buah jernih tersebut disebabkan karena 

terjadinya pengendapan suspensi. Pengendapan terjadi karena dalam suatu 

suspensi terdapat kecenderungan fase terdispersi memisahkan diri dari fase 

pendispersinya. Terjadinya pengendapan pada sari buah akan mempengaruhi 

tingkat penerimaan konsumen terhadap kenampakan sari buah terutama sari 

buah disajikan dalam kemasan transparan. 

Atribut kualitas yang cukup penting dalam pembuatan sari buah 

adalah kenampakan keruh. Kekeruhan adalah campuran heterogen dan 

partikel-partikel yang mengandung fragmen dinding sel, butiran minyak. 

kromatofora, dan kristal hesperidin. Partikel - partikel tersebut berukuran 

kira-kira 0,05 μm sampai beberapa ratus μm. Partikel yang berukuran kurang 

dari 2 μm merupakan pertikel yang stabil, yang terdiri dan sekitar 0,25 % 

lipida, 34 % protein dan 32 % pektin (Balaban, 1991). 

Menurut Sudarmanto (1983), apabila sari buah diinginkan tetap 

keruh (cloudy), maka proses penjernihan atau klarifikasi spontan perlu 

dicegah. Oleh karena itu perlu diusahakan agar suspensi sari buah tersebut 

dapat terdispersi merata dengan cara kestabilan suspensi dipertahankan. Salah 

satu cara untuk menstabilkan adalah dengan menambahkan penstabil, 
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misalnya gum arab. Namun demikian, pemakaian gum perlu diatur. Biasanya 

gum dipakai pada konsentrasi 1-2% dan apabila konsentrasi gum lebih dari 5 

% akan menjadi sukar larut sehingga dispersi tidak sempurna, kecuali pada 

gum arab yang masih dapat larut sampai konsentrasi 50%. 

Salah satu sifat β-karoten adalah mudah teroksidasi dan rusak 

apabila dipanaskan (Karrer dan Jucker, 1950). Selama penyimpanan 

kandungan β-karoten dapat berubah tergantung lama dan kondisi 

penyimpanannya. Oleh karena itu perlu mengetahui suhu penyimpanan yang 

optimal untuk mendapatkan kandungan sari buah labu kuning dengan 

kandungan β-karoten yang relatif stabil. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dalam pembuatan sari buah masalah utama yang dihadapi pada 

umumnya adalah pengendapan atau pemisahan partikel-partikel jaringan 

keras dan sari buah sehingga penampilannya kurang menarik. Pengendapan 

atau pemisahan partikel-partikel tersebut secara umum dapat mengurangi nilai 

ekonomis ekstrak atau sari buah. Untuk tetap mempertahankan kestabilan 

suspensi sari buah labu kuning dapat digunakan gum arab sebagai stabilizer. 

Dan untuk mendapatkan sari buah dengan kandungan β-karoten yang stabil 

selama penyimpanan perlu ditentukan suhu penyimpanan yang tepat. 

Untuk mendapatkan sari buah labu kuning yang mempunyai 

kestabilan suspensi yang tinggi selama penyimpanan maka konsentrasi gum 

arab yang ditambahkan harus diperhatikan. Jika konsentrasinya terlalu tinggi 

maka sari buah akan kental, jika terlalu sedikit kestabilan yang diharapkan 

tidak akan tercapai. Lama dan kondisi penyimpanan sari buah akan 

menyebabkan berubahnya komponen kimia yang terdapat di dalamnya. 

sehingga perlu dilakukan pengamatan suhu yang optimal untuk penyimpanan 

sari buah labu kuning sehingga didapatkan sari buah dengan kandungan kimia 

yang relatif stabil selama penyimpanan. Selain itu perlu adanya pengamatan 

terhadap perubahan kandungan kimianya, terutama komponen utama dari 

buah labu kuning yaitu β-karoten. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian 
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pengaruh penambahan gum arab dan variasi suhu penyimpanan terhadap fisik 

dan juga perubahan sifat kimianya selama penyimpanan sari buah labu 

kuning. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh penambahan gum arab terhadap sifat fisik 

(kekeruhan, viskositas, dan jumlah endapan) sari buah labu kuning. 

2. Mengetahui konsentrasi gum arab yang optimal dalam pembuatan sari 

buah labu kuning. 

3. Mengetahui pengaruh variasi suhu penyimpanan terhadap sifat fisik 

(kekeruhan, viskositas, dan jumlah endapan) dan kimia (kadar karoten 

total, gula total, dan derajat pH) sari buah labu kuning. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah 

yang dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

di bidang pangan khususnya tentang pengaruh gum arab sebagai stabilizer dan 

suhu penyimpanan yang tepat dalam pembuatan sari buah labu kuning. Serta 

diharapkan dapat diaplikasikan pada industri atau masyarakat tentang potensi 

sari buah labu kuning sebagai alternatif minuman penyegar dengan 

kandungan β-karoten yang tinggi. 
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