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ABSTRACT 

A study on the effect of blanching, and soaking in salt solution on quality of banana 

flour has been conducted. Banana flour was prepared from mature kepok banana (Musa 

acuminax balbisiana Calla) by the process of husking following soaking of banana meat in 

salt solution or blanching, followed by cutting the banana meat into slight pieces, drying, 

grinding, and sieving. The flour was analyzed for physical characteristic (aroma, taste, and 

colour by organoleptic test), chemical characteristic, and its rendement. It was found that 

soaking in salt solution made the banana husking easier as well as produced fresh and lower 

water content banana meat compared to the blanching treatment. No significant differences 

were detected on physical and chemical characteristics as well as on the rendement of the 

flour produced between the different treatment, except a higher content of vitamin C found 

significantly in flour prepared by soaking in salt solution. 

Key words: blanching, soaking, banana 

PENDAHULUAN 

Salah satu hasil pertanian yang cukup 

berpotensi di Kalimantan Timur adalah 

pisang (Musa sp.). Buah pisang merupakan 

hasil tanaman pertanian dari kelompok 

hortikultura dan termasuk salah satu tanaman 

pangan penting di Indonesia. Produksi buah 

pisang rata-rata 25.216 ton per tahun dengan 

luas areal 4.784 ha Sebagian besar adalah 

jenis pisang kepok (Musa Acuminax 

Balbisiana Calla) (Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan Provinsi Kaltim, 2002). 

Sebagai komoditi hasil pertanian buah 

pisang merupakan produk yang bersifat 

mudah rusak. Sedangkan umur simpannya 

juga sangat terbatas, sehingga diperlukan 

penggunaan teknologi yang tepat guna un-

tuk mengolah buah pisang menjadi produk 

makanan yang lebih meningkat nilai tambah 

dan daya tahannya. Produk olahan yang 

diproses dengan menggunakan teknologi 

sederhana adalah pembuatan tepung pisang. 

Dari tepung pisang inilah nantinya akan 

dapat dibuat beberapa produk olahan seperti 

bubur bayi dan bermacam-macam kue. 

Di pasaran banyak dijumpai berbagai 

produk-produk olahan pisang seperti sale, 

keripik, dan ledre yang pada dasarnya adalah 

untuk memperpanjang umur simpan. Tepung 

pisang merupakan salah satu produk awetan 

buah pisang yang belum banyak dikembang-

kan di Indonesia. Tepung ini memiliki rasa 

dan aroma yang khas dan kaya akan vitamin. 

Di beberapa negara, seperti Equador, 

Brazilia, Perancis dan beberapa negara di 

Eropa, tepung pisang telah dipakai sebagai 

bahan baku untuk membuat roti tawar, 

campuran makanan bayi, dan lain-lain 

(Satuhu, 2002). 

Pembuatan tepung pisang sangat se-

derhana, pada dasarnya semua jenis pisang 

dapat diolah menjadi tepung pisang, hanya 

saja untuk memperoleh hasil tepung yang 

baik diperlukan beberapa syarat khusus 

terhadap buah pisang tersebut. Salah satu 

yang dapat kita jadikan acuan bahwa buah 

pisang yang akan kita jadikan tepung harus 

cukup tua. Tepung pisang yang ter-buat dari 

pisang kepok sangat baik hasilnya yaitu 

warna tepung putih menarik (Satuhu, 2002). 
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Tepung pisang dibuat dari daging 

buah pisang yang cukup tua (matang 

fisiologis), dikukus selama 10 menit. Pengu-

kusan atau yang biasanya dalam istilah 

asing lebih dikenal dengan blanching yaitu 

bertujuan untuk mencegah terjadinya reaksi 

pencoklatan secara enzimatis, selanjutnya 

direndam dalam larutan Natrium metabi-

sulfat 2.000 ppm selama 5 menit, ditiriskan 

dan dikeringkan (dengan alat pengering atau 

dijemur), terakhir chips atau gaplek digiling 

(Satuhu, 2002). 

Dan hasil uji coba yang telah dilaku-

kan dengan menggunakan alat tersebut 

ternyata memberikan hasil yang kurang 

efektif apabila cara penghilangan getah 

dilakukan dengan melayukan kulit pisang 

dengan cara merendam dengan air panas, 

disamping itu proses pengupasanya lebih 

sulit karena panas, dan apabila terlalu lama 

dibiarkan kulit akan melengket pada daging 

buah, warna daging buahnya pun menjadi 

keabu-abuan dengan melihat hal tersebut 

diatas maka perlu adanya penelitian pengo-

lahan tepung pisang yang lebih efektif dan 

dapat menghasilkan tepung pisang dengan 

mutu yang baik, khususnya cara menghi-

langkan getah dengan memakai bahan tam-

bahan makanan (BTM) sehingga memudah-

kan pelaku usaha tepung pisang dalam masa 

penghilangan getah. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk meningkatkan mutu tepung pisang 

dengan memberikan bahan tambahan ma-

kanan (BTM) untuk menghilangkan getah 

dengan bahan yang berbeda-beda (garam, 

asam sitrat, Na metabisulfit dan air kapur 

sirih), sehingga akan diketahui dari bebe-

rapa perlakuan tersebut mana yang mem-

berikan hasil yang terbaik (sesuai SNI). 

Hasil yang diharapkan dari penelitian 

ini adalah mutu produk tepung pisang yang 

dihasilkan dapat lebih baik mutunya sesuai 

dengan syarat SNI sehingga pengusaha-

pengusaha tepung pisang yang berskala 

industri rumah tangga memperoleh nilai 

tambah yang lebih baik dan dapat bersaing 

dipasaran, serta dapat mendorong masyara-

kat untuk menggunakan tepung pisang 

sebagai alternatif tepung terigu dalam 

membuat beberapa produk olahan seperti 

kue kering dan kue semi basah. 

BAHAN DAN METODE 

Bahan utama yang digunakan adalah 

pisang kepok yang sudah tua (matang 

fisiologis) yang dibeli dari petani setempat. 

Sedangkan bahan-bahan pembantu lainnya 

adalah garam, Asam sitrat, Natrium-

Metabisulfit, dan kapur sirih. 

Peralatan yang diperlukan adalah 

timbangan, pisau dan alat membuat tepung 

pisang (bak perendam, bak perebus, timbang-

an, pemotong, peniris, pengering, penepung, 

dan pengemas. Selain itu juga alat-alat gelas 

untuk menganalisa komposisi kimia tepung 

pisang yang dihasilkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1. Flow chart of banana flour processing. 

 

Buah pisang ditimbang sesuai keper-

luan, dan dilakukan proses penghilangan 

getah sesuai sengan perlakuan masing-

masing (perendaman dalam larutan garam 20 

g L
-1

 selama 20 menit atau dengan blanching 

pada pada suhu 80 °C selama 10 – 15 menit. 

Diagram alir pembuatan tepung pisang 

disajikan pada Gambar 1. Kemudian pisang 

dikupas dan direndam dalam larutan asam 

sitrat 1,5 g L
-1

 selama 15 menit. Selanjutnya 

dipotong-potong dan ditampung dalam 

 

(i) Blanching 80 
o
C, 10-15 min. or 

(ii) Steeping in 20 g L
-1

 NaCl, 20 

min. 

Husking the banana 

Steeping the banana meat in 

0.5 ppm citric acid, 15 min. 

Slicing into chips followed by steeping for 15 min. in: 

(i) 2 ppt Sodium metabisulphite solution 

(ii) 2 ppt kapur sirih 

(iii)water 

Draining 

Drying for 6-8 h 

Grinding and sieving 

Flour 

Chips 

Banana 
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larutan (Na-Metabisulfit 2 g L
-1

, kapur sirih 2 

g L
-1

 dan air) selama 10 menit. Potongan 

pisang ditiriskan dengan menggunakan 

spinner. Dikeringkan dalam alat pengering 

selama ± 6-8 jam. Setelah kering, gaplek 

pisang digiling atau ditumbuk sampai halus 

dan diayak dengan kehalusan 60 mesh. 

Tepung pisang yang telah halus dikemas 

dalam pastik, siap untuk dianalisa. 

Analisa dilakukan terhadap tepung 

pisang yang meliputi analisa sifat fisik, 

yaitu uji organoleptik (bau, rasa dan warna), 

jumlah rendemen, dan kehalusan tepung. 

Sedangkan analisa kimia meliputi uji 

proksimat (Sudarmadji et al., 1984) dan uji 

Vitamin A dan C. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengupasan kulit pisang 

Pengupasan kulit daging pisang yang 

dilakukan secara manual memberikan hasil 

yang berbeda antara perlakuan perebusan 

dan perlakuan perendaman dengan garam. 

Pada perlakuan perebusan pengupasan kulit 

agak sulit karena panas dan apabila 

dibiarkan dingin memberikan warna cokat 

kehitaman dan daging menjadi keriput, ini 

berpengaruh terhadap warna tepung dan 

rendemen yang dihasilkan, sedangkan 

perlakuan perendaman dalam air garam 

lebih mudah pengupasannya dan daging 

pisang yang dihasilkan juga masih terlihat 

segar. Untuk perlakuan perendaman dalam 

larutan air kapur bertujuan agar pada waktu 

proses pengeringan keadaan bahan tidak 

penggumpal. 

Rendemen Tepung Pisang 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan rata-rata rendemen tepung 

pisang berkisar antara 16,25 sampai 22,5 % 

(Tabel 1.). Dari Tabel 1. dapat dilihat bahwa 

perlakuan perendaman garam, asam sitrat, 

Na-metabisulfit dan air kapur memberikan 

hasil yang tertinggi yaitu 22,50 % dan 

perendaman garam memberikan hasil yang 

lebih baik dari pada perebusan, hal ini 

terlihat pads waktu pengupasan kulit buah 

pisang dimana pisang yang direbus akan 

terlihat keriput sedangkan dalam larutan 

garam buah pisang masih terlihat segar. 

Kehalusan tepung 

Kehalusan tepung pisang yang 

memenuhi standar industri di Indonesia 

adalah lolos ayakan 60 mesh minimal 95 % 

sesuai SNI 01-3841-1995 (Badan 

Standardisasi Nasional, 1995). Hasil yang 

diperoleh dari penelitian menggunakan alat 

yang digunakan pada penelitian ini disajikan 

pada Tabel 2. 

Table 1. Rendement of Banana Flour (%). 

Treatment 

Calculation 

Initial 

Weight (kg) 

Chips 

(kg) 

Flour 

(kg) 

Rendement 

(%) 

Blanching, Na-Metabisulphite, Calc 20 4.35 4.10 20.50 

Blanching, Citric Acid, Na-Metabisulphite 20 3.75 3.25 16.25 

Blanching, Citric Acid Na-Metabisulphite, Calc 20 3.75 3.40 17.00 

Blanching, Citric Acid, Calc 20 4.00 3.70 18.50 

Salted, Na-Metabisulphite, Calc 20 4.20 3.50 17.50 

Salted, Citric Acid, Na-Metabisulphite 20 4.10 3.60 18.00 

Salted, Citric Acid, Na-Metabisulphite, Calc 20 5.20 4.50 22.50 

Salted, Citric Acid, Calc 20 4.05 3.40 17.00 
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Table 2. Grinding Mills of Banana Flour 

Treatment 
Part < 60 

mesh (%) 
Blanching, Na-Metabisulphite, Calc 95 

Blanching, Citric Acid, Na-

Metabisulphite 
96 

Blanching, Citric Acid Na-

Metabisulphite, Calc 
96 

Blanching, Citric Acid, Calc 97 

Salted, Na-Metabisulphite, Calc 95 

Salted, Citric Acid, Na-

Metabisulphite 
95 

Salted, Citric Acid, Na-

Metabisulphite, Calc 
96 

Salted, Citric Acid, Calc 96 

SNI 01-3841-1995 Minimal 95 

Keadaan/organoleptik (bau, rasa dan 

warna) 

Berdasarkan hasil pengamatan dan uji 

organoleptik yang telah dilakukan terhadap 

tepung pisang yang telah dibuat dengan 

beberapa perlakuan, ternyata tidak menun-

jukkan perbedaan yang nyata (significant) 

baik terhadap tepung pisang yang pada 

proses penghilangan getahnya dengan 

perebusan maupun perendaman dengan air 

garam. Demikian juga hasil yang direndam 

dengan larutan Na-Metabisulfit dan air 

kapur sirih ternyata juga memberikan hasil 

yang normal untuk (bau, rasa, dan warna) 

(Tabel 3.) Kalau dibandingkan dengan

standard mutu SNI-01-3841-1995, ternyata 

keadaan tepung pisang tersebut dapat 

dikategorikan dalam mutu A maupun mutu 

B, karena masih memenuhi dari standard 

yang dipersyaratkan. 

Perendaman dalam larutan Na-

Metabisulfit (2 g L
-1

) menghasilkan warna 

tepung pisang yang lebih baik bila diban-

dingkan dengan perlakuan tanpa perendaman 

Na-Metabisulfit. Perlakuan sulfit dapat 

menghambat terjadinya reaksi pencoklatan 

baik secara enzimatis maupun non enzimatis 

(Hudaida, 2003). 

Perlakuan perendaman dalam larutan 

Na-Metabisulfit (Na2S2O2) pada pengolahan 

tepung pisang akan menghasilkan gas SO2 

yang dapat mencegah reaksi pencoklatan 

(browning) atau dapat menjadikan bahan 

mempunyai warna lebih putih. 

Analisa Kimia Tepung Pisang 

Beberapa parameter yang dibandingkan 

dari beberapa perlakuan diatas yang meliputi 

kadar air, kadar protein, lemak, abu dan 

karbohidrat dapat dilihat pada Tabel 4. 

Kadar air 

Kadar air tepung pisang yang 

dihasilkan sangat bervariasi dengan rata-rata 

kadar air yang diperoleh berkisar antara 2,1 

sampai 6,7 % sedangkan kadar air yang 

dipersyaratkan maksimal 5 % untuk jenis A 

dan 12 % untuk jenis B (Gambar 2.). 

 

Table 3. Organoleptic evaluation of Banana Flour 

Treatment 
Organoleptic assay 

flavor taste colour 

Blanching, Na-Metabisulphite, Calc normal normal Kuning muda 

Blanching, Citric Acid, Na-Metabisulphite normal normal Kuning muda 

Blanching, Citric Acid Na-Metabisulphite, Calc normal normal Kuning muda 

Blanching, Citric Acid, Calc normal normal Abu-abu muda 

Salted, Na-Metabisulphite, Calc normal normal Putih 

Salted, Citric Acid, Na-Metabisulphite normal normal Putih
 

Salted, Citric Acid, Na-Metabisulphite, Calc normal normal Putih bersih 

Salted, Citric Acid, Calc normal normal Abu-abu muda 

Note: 

Quality grade for banana flour according to SNI 01-3841-1995: 

Grade A and B for flavor = normal; taste = normal; colour = white 
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Table 4. Chemical composition of Banana Flour 

Treatments 

Chemical composition (%) 

Moi

sture 

Pr

otein 

F

at 

Carbohy

drate 

Blanching, Na-Metabisulft, Calc 5.0 3.21 0.268 55.29 

Blanching, Citric Acid, Na-Metabisulphite 6.0 3.33 0.579 48.19 

Blanching, Citric Acid Na-Metabisulphite, 

Calc 

6.7 3.47 0.457 51.67 

Blanching, Citric Acid, Calc 5.2 3.84 0.489 49.74 

Salted, Na-Metabisulphite, Calc 2.8 3.48 0.460 53.16 

Salted, Citric Acid, Na-Metabisulphite 2.3 3.35 0.521 51.76 

Salted, Citric Acid, Na-Metabisulphite, Calc 2.1 3.34 0.432 52.13 

Salted, Citric Acid, Calc 3.9 2.74 0.513 53.22 
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Figure 2. Moisture content of banana flour 

produced by different method 

Dari hasil pengamatan kadar air yang 

bervariasi ini kemungkinan disebabkan oleh 

letak rak-rak yang terdapat pada alas 

pengering dimana rak-rak yang dekat dengan 

kompor (bagian depan) akan lebih cepat 

kering sedangkan yang letaknya jauh, lebih 

lama kering. Dalam hal ini apa bila 

menggunakan alat pengering ini letak rak-rak 

harus sering dipindah-pindah sehingga 

memberikan hasil yang rata kadar airnya. 

Disamping itu menurut Winarno (2002) 

bahwa gugus hidroksil dalam molekul pati 

sangat besar, sehingga kemampuan menyerap 

air juga sangat besar. Terjadinya peningkatan 

viskositas pada saat pati tergelatinisasi 

disebabkan air yang semula berada di luar 

granula dan bebas bergerak, maka pada saat 

pengeringan akan terserap ke dalam butir-

butir pati dan tidak dapat bergerak bebas lagi 

Kadar Protein 

Dari hasil uji terhadap tepung pisang 

untuk kadar protein berkisar antara 2,73 

sampai 3,84 %, walaupun dalam standar 

kadar protein tidak dipersyaratkan namun 

kadar protein tepung pisang kepok perlu 

diketahui karena selain karbohidrat tepung 

yang mengandung protein dapat menjadi 

pertimbangan sebagai bahan pengganti 

terigu yang juga mengandung protein 

terutama (gluten). Dengan adanya protein 

maka jenis tepung tersebut dapat dibuat 

produk olahan yang perlu mengembang 

misalnya (roti, cake, donat, bolu, brownis 

dan lain-lain) dan hal ini telah terbukti 

bahwa tepung pisang dapat dibuat cake, 

brownis tanpa menambahkan tepung terigu. 

Protein dalam adonan kue memegang 

peranan penting pada kelarutan dan sifat 

reologi seperti keterengangan dan keke-

nyalan. Karena pada ikatan disulfida dalam 

protein (gluten) sangat berperan pada 

hubungan silang rantai polipeptida. Kemu-

dian reduksi ikatan disulfida dalam gliadin 

dan glutenin mengakibatkan lipatan rantai 

peptida terbuka. Perubahan jenis ini mem-

punyai pengaruh yang kuat terhadap sifat 

reologi adonan (Deman, 1997). Dari tabel 

diatas dapat dijelaskan bahwa kadar protein 

tepung pisang yang dihasilkan tidak menun-

jukkan perbedaan yang nyata dari masing-

masing perlakuan baik yang perlakuan 

awalnya direbus maupun dengan peren-

daman dalam air garam. Tetapi sebenarnya 
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proses perebusan dapat mendenaturasi 

protein dan merubah struktur yang ada. 

Meskipun demikian kandungannya tetap 

karena dengan analisa kadar protein yang 

diketahui sebenarnya adalah N total, 

sehingga proses pemanasan yang dapat 

mengakibatkan denaturasi protein pada 

intinya hanya merubah strukturnya saja 

tetapi kadar N dalam bahan masih tetap. 

Kadar Lemak  

Dari hasil uji lemak terhadap 

beberapa perlakuan pada proses pembuatan 

tepung pisang berkisar antara 0, 268 sampai 

0,579 %. Kandungan lemak pada tepung 

pisang tergolong sangat kecil. Winarno 

(2002), Mengatakan bahwa lemak dan 

minyak terdapat pada hampir semua bahan 

pangan dengan kandungan yang berbeda-

beda. Lemak dan minyak merupakan sumber 

energi yang efektif dibanding dengan 

karbohidrat dan protein, maka lemak dan 

minyak merupakan zat makanan yang 

penting untuk menjaga kesehatan tubuh 

manusia. Bahkan lemak dan minyak sering 

ditambahkan dengan sengaja pada bahan 

makanan dengan berbagai tujuan (menam-

bah kalori, memperbaiki tekstur dan cita 

rasa bahan pangan). 

Pada Tabel 4. dapat dilihat bahwa 

perlakuan perebusan maupun perendaman 

dalam air garam tidak menunjukkan perbe-

daan yang nyata. Karena baik perebusan 

maupun perendaman dalam air garam pada 

dasarnya hanya untuk menginaktifkan 

enzim untuk mencegah reaksi pencoklatan, 

sehingga tidak sampai berdampak pada 

perubahan kadar lemak suatu produk. 

Kadar Karbohidrat  

Karbohidrat tepung pisang yang 

diperoleh berdasarkan hasil uji dari perla-

kuan perebusan dan perendaman garam dari 

Tabel 4. tidak menunjukkan perbedaan yang 

jauh, dengan hasil berkisar antara 48,19 

sampai 55,29 %. Karbohidrat (pati) yang 

mengalami retrogradasi selama proses 

pemanggangan (pada proses pembuatan roti, 

cake dan lain-lain) akan memberikan keke-

nyalan dan struktur lunak kepada bagian 

lunak roti. (Deman, 1997) 

Vitamin A dan C 

Vitamin dikenal sebagai kelompok 

senyawa organik yang tidak termasuk dalam 

golongan protein, karbohidrat, maupun 

lemak dan terdapat dalam jumlah yang kecil 

dalam bahan makanan tetapi sangat penting 

peranannya bagi beberapa fungsi tertentu 

tubuh untuk menjaga kelangsungan kehi-

dupan serta pertumbuhan. Vitamin merupa-

kan suatu molekul organik yang sangat 

diperlukan tubuh untuk proses metabolisme 

dan pertumbuhan yang normal. (Winarno, 

2002) 

Hasil uji tepung pisang terhadap 

vitamin A semua perlakuan memberikan 

nilai < 0,5 IU. Sedangkan untuk hasil uji 

vitamin C memberikan hasil yang sangat 

berbeda dari perlakuan yang direbus dan 

yang direndam pada larutan garam yaitu 

berkisar antara  0,5 mg/kg sampai 5,74 

mg/kg. Hasil uji vitamin C dan vitamin A 

tepung pisang dengan beberapa perlakuan 

yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 5. 

Dari Tabel 5. dapat dilihat bahwa ter-

dapat perbedaan yang sangat nyata terhadap 

perlakuan antara tepung pisang yang direbus 

dengan yang hanya direndam dengan air 

garam. Vitamin C merupakan salah satu 

vitamin yang mudah larut dalam air dan 

mengalami kerusakan karena proses pema-

nasan. Sehingga pisang yang pada perlaku-

annya direbus akan banyak kehilangan Vita-

min C-nya jika dibandingkan dengan yang 

direndam dalam air garam. 

Vitamin A 

Hasil uji vitamin A tepung pisang 

semua perlakuan sebesar < 0,5 IU, hasil ini 

cukup kecil oleh sebab itu tepung pisang 

bukan merupakan sumber vitamin A.Dalam 

bahan makanan terdapat vitamin A dalam 

bentuk karoten sebagai ester dari vitamin A 

dan sebagai vitamin A yang bebas. 

Sayuran dan buah-buahan yang ber-

warna hijau atau kuning biasanya banyak 

mengandung karoten. Ada hubungan lang-

sung antara derajat kehijauan sayuran 

dengan kadar karoten. Semakin hijau daun 

tersebut semakin tinggi kadar karotennya, 

sedangkan yang berwarna hijau pucat 

miskin akan karoten. (Winarno, 2002) 
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Vitamin C 

Kandungan vitamin C tepung pisang 

dengan perlakuan perebusan memberikan 

hasil yang kecil yaitu < 0,5 mg/kg. 

Sedangkan pada perlakuan perendaman 

dengan larutan garam memberikan hasil 

yang lebih tinggi yaitu berkisar antara 5,10 

mg/kg sampai 5,74 mg/kg. Rendahnya 

kandungan vitamin C pada tepung pisang 

yang direbus disebabkan karena vitamin C 

mudah larut dalam air dan mudah rusak oleh 

oksidasi, panas dan alkali (Winarno, 2002). 
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Figure 3. Content of Vitamine C of banana flour 

produced by different method 

KESIMPULAN 

Perlakuan penghilangan getah 

menggunakan larutan garam (penambahan 

bahan makanan yang populer disebut BTM) 

ternyata memberikan hasil yang lebih baik 

dibandingkan dengan penghilangan getah 

dengan perlakuan perebusan (blanching). 

Dengan perendaman pada larutan garam 

memudahkan pengupasan, daging buah 

pisang masih tetap segar, tidak keriput. Hasil 

uji terhadap tepung pisang perlakuan 

perendaman dalam larutan garam 

memberikan hasil rendemen yang lebih 

tinggi, warna tepung lebih putih, dan nilai 

vitamin C lebih tinggi. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the addition of citric acid in dried 

sweetened squash preparation to obtain the acceptable product. The mesocarp of squash 

was sliced into 1 x 1 x 0.5 cm
3
, soaked into solution of 1.5 % CaCl2 for 1 hour and then 

soaked for 8 hours into subsequently 35, 50, 65 and 80 % of sugar solution, respectively, 

and then dried at 550 C for 10 hours using cabinet dryer. The variation of citric acid 

addition was at 0.05, 0.15, 0.25, 0.35 and 0.45 %. The products were characterized for 

acceptability and analyzed for moisture, total sugar and β-carotene. The results indicated 

that any level of citric acid addition gave for acceptable products. The addition of 0.05 % 

citric acid gave the finish product containing lowest moisture (19.6 % wb), highest total 

sugar (95.9 % db) and β-carotene (49.9 RE/g). 

Key words: squash, dried sweetened, β-carotene 

PENDAHULUAN 

Vitamin A sangat penting bagi tubuh 

karena berperan dalam proses penglihatan, 

membantu pertumbuhan dan metabolisme 

sel-sel tubuh serta memelihara jaringan 

permukaan (Gaman dan Sherrington, 1981). 

Defisiensi vitamin A masih menjadi masalah 

gizi utama di Indonesia. Berdasarkan hasil 

survei Pemantauan Status Gizi dan Kese-

hatan selama tahun 1998-2002, menunjukan 

bahwa sampai tahun 2002, sekitar 10 juta 

anak Indonesia terancam kekurangan vitamin 

A (Anonim, 2004). Dampak defisiensi vita-

min A adalah gang-guan penglihatan yaitu 

gejala mata kurang awas dalam kegelapan 

dan jika sampai parah dapat menyebabkan 

kebutaan. Salah satu cara mengatasi masalah 

kekurangan vitamin A adalah meningkatkan 

asupan vitamin A melalui makanan. 

Buah labu kuning (Cucurbita maxima) 

merupakan salah satu buah yang memiliki 

potensi sebagai sumber provitamin A nabati 

berupa β-karoten. Kandungan provitamin A 

dalam labu kuning menurut Murdijati-

Gardjito et al. (1989) sebesar 767 µg/g 

bahan. Buah labu kuning memiliki potensi 

besar untuk dibudidayakan di Indonesia dan 

produksinya meningkat dari tahun ke tahun. 

Data produksi labu kuning tahun 1999-2001 

adalah 73.744-96.667 (Anonim, 2003). 

Pemanfaatan labu kuning selama ini belum 

optimal, paling banyak dikonsumsi sebagai 

sayuran, kolak, dan dodol. Berdasarkan 

angka produksi yang cukup tinggi perlu 

peningkatan peman-faatan labu kuning, salah 

satu cara adalah dibuat manisan buah. Anak-

anak biasanya menyukai makanan yang 

memiliki rasa manis seperti permen, es krim. 

Anak-anak usia prasekolah maupun sekolah 

membu-tuhkan masukan energi dan zat gizi 

yang cukup karena anak-anak umumnya 

sangat aktif dan tumbuh dengan cepat 

(Gaman dan Sherrington, 1981). Manisan 

biasanya di-buat dari buah segar dan diren-

dam dalam larutan gula sehingga memiliki 

rasa manis. Pada penelitian ini, buah labu 

kuning di buat dalam bentuk manisan kering. 

Dengan demikian diharapkan dengan meng-

konsumsi manisan kering labu kuning, selain 

terpenuhinya kebutuhan energi juga akan 
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mendapatkan asupan zat gizi dalam hal ini 

provitamin A. 

Menurut Ashurt (1998) asam dapat 

menambah sensasi rasa sedap pada makanan, 

sekaligus sebagai pengawet. Pada penggu-

naan gula antara 10-12 % dengan rasa 

keasaman yang seimbang dengan 0,05-0,3 % 

asam yang ditambahkan, biasanya asam sitrat 

dapat memberikan rasa dan ketampakan yang 

baik. Kesulitan yang timbul ialah menentu-

kan banyaknya asam sitrat yang harus ditam-

bahkan dengan tepat selama perendaman 

dalam larutan gula untuk mendapatkan kom-

binasi rasa masam dan manis yang propor-

sional. Hasil penelitian ini, diharapkan diper-

oleh cara penganekaragaman olahan labu 

kuning berupa manisan kering, sehingga 

pada penerapannya diharapkan dapat mem-

bantu mengatasi masalah gizi yaitu keku-

rangan vitamin A. Selain itu, dapat mem-

berikan nilai tambah pada labu kuning untuk 

digunakan sebagai makanan siap santap 

sehingga meningkatkan daya tariknya. 

METODA PENELITIAN 

Bahan dan alat 

Bahan utama dalam penelitian ini 

adalah buah labu kuning yang matang 

optimal, bentuk bulat pipih, kulit kuning 

kecoklatan, diperoleh dari Kopeng, Jawa 

Tengah. Asam sitrat dan gula dari agen 

terdekat. Bahan kimia untuk analisis kualitas 

pro analitis diperoleh langsung dari Labora-

torium Kimia dan Biokimia, FTP, UGM. 

Peralatan utama untuk penelitian ini adalah 

cabinet dryer, unit analisis gula total dan β-

karoten yaitu spektrofotometer (Shimadzu 

UV-2100). 

Prosedur penelitian 

Penelitian pendahuluan  

Penelitian pendahuluan bertujuan untuk 

menentukan kondisi pengolahan yang tepat 

agar diperoleh manisan kering labu kuning 

yang disukai. Tahap penelitian pendahu-

luan-1 bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

blanching pada pembuatan manisan kering 

labu kuning dengan menilai sifat secara 

keseluruhan. Hasil penelitian pendahuluan-1 

menunjukkan bahwa panelis memilih 

manisan kering labu kuning tanpa blanching. 

Selanjutnya tahap pendahuluan-2, bertujuan 

untuk mengetahui lama dan banyaknya tahap 

perendaman dalam larutan gula sehingga 

diperoleh manisan kering labu kuning 

dengan kadar gula yaitu kadar gula > 60 % 

(Buckle et al., 1995). Untuk memperbaiki 

tekstur olahan waluh dilakukan dengan 

perendaman dalam larut-an kalsium klorida 

(CaCl2), berdasarkan penelitian sebelumnya, 

bahwa olahan waluh yang paling disukai 

adalah waluh dengan perendaman larutan 

CaCl2 1,5 % selama 1 jam (Farida-Hernawati, 

1995). 

Penelitian utama  

Daging buah labu kuning dipotong 

1x1x0,5 cm
3
, kemudian direndam dalam 

larutan kalsium klorida 1,5 % (b/v 1/1,5) 

selama 1 jam. Selanjutnya direndam dalam 

larutan gula sebanyak empat tahap yaitu 

larutan gula 35, 50, 65 dan 80 % selama 8 

jam. Setelah penirisan dilakukan pengeringan 

dalam cabinet dryer suhu 55 
o
C selama 10 

jam. Manisan kering labu kuning diuji sifat 

organoleptiknya dengan uji hedonik. Analisis 

kimia meliputi kadar air dengan metode 

pemanasan (AOAC, 1995), kadar gula total 

dengan metode Nelson-Somogy (AOAC, 

1995) dan kadar β-karoten dengan metode 

Carrprice (Winsten dan Dalala, 1972). 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Lama perendaman irisan labu kuning 

dalam larutan gula 

Dari Gambar 1 menunjukkan bahwa 

setelah perendaman 8 jam, penurunan kadar 

gula larutan perendaman tidak signifikan 

sehingga lama perendaman irisan labu 

kuning adalah 8 jam. Pada pendahuluan 2, 

kadar gula manisan kering labu kuning 

adalah 36 %, dengan demikian diperlukan 4 

tahap perendaman yaitu yaitu konsentrasi 

larutan gula 35, 50, 65, dan 80 % selama 

8jam. 

Tingkat penerimaan manisan kering labu 

kuning 

Dari tahap pendahuluan didapatkan 

formula pembuatan manisan kering labu 

kuning kemudian dilakukan pengujian 

tingkat penerimaan oleh panelis dan hasilnya 

tercantum pada Tabel 1. 
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Berdasarkan analisis statistik seperti 

yang tercantum pada Tabel 1 bahwa semua 

perlakuan berbeda nyata dengan skala 

penilaian sedang sampai agak disukai. 

Penilaian rasa adalah kombinasi rasa masam 

dan manis.Larutan perendaman dibuat 

dengan melarutkan gula pasir atau sukrosa 

kemudian ditambahkan asam sitrat. Adanya 

asam akan menyebabkan terjadinya inversi 

sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa 

sehingga menyebabkan turunnya tingkat 

kemanisan. Dari Tabel 1 tercantum bahwa 

manisan kering labu kuning dengan 

penambahan asam sitrat 0,25 % memiliki 

nilai tertinggi yaitu 5,4 yang berarti agak 

disukai oleh panelis karena penambahan 

asam sitrat 0,25 % menghasilkan kombinasi 

rasa masam dan manis yang proporsional. 

Pada penambahan asam sitrat lebih dari 

0,25 %, terjadinya inversi oleh asam 

menyebabkan turunnya rasa manis sehingga 

panelis merasakan rasa masam lebih tinggi 

daripada rasa manis sehingga kurang disukai 

oleh konsumen. 

Tekstur manisan kering labu kuning 

dihasilkan dari berubahnya struktur dan 

komposisi buah selama pengeringan. Dengan 

pengurangan air maka terjadi peningkatan zat 

terlarut yang mempengaruhi tekstur. Dari 

Tabel 1 dapat dilihat bahwa semua perlakuan 

tidak berbeda nyata dan berada pada skala 

penilaian sedang sampai agak disukai. 

Penambahan asam sitrat yang semakin 

banyak menghasilkan manisan kering yang 

teksturnya cenderung kurang disukai. Hal ini 

disebabkan pada penambahan asam sitrat 

yang semakin besar terbentuk gel yang 

semakin kuat atau kemampuan mengikat 

airnya semakin tinggi, pada saat pengeringan 

makin sedikit air yang dapat dilepaskan 

sehingga teksturnya semakin lunak. 

Pembentukan gel hanya dapat terjadi pada 

rentang pH sempit yaitu 3,1-3,5 (Desrosier, 

1988). 
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Figure 1. Effect of soaking in 70 % of sucrose 

solution on total sugar of dried 

sweetened squash. 

Table 1. Effect of citric acid addition on preference level of sweetened dried squash 

Concentration of 

citric acid added (%) 

Scale of hedonic test 

Taste Teksture Aroma Performance 
General 

characteristic 

0.05 3.95
ab 4.90

a 3.55
a 
  4.15

 a 4.10
 a 

0.15 4.75
bc 4.80

 a 4.55
 b 4.70

 a 4.95
 a 

0.25 5.40
c 4.60

 a 4.50
 b 4.55

 a 4.85
 a 

0.35 4.75
bc 4.55

 a 4.50
 b 4.80

 a 4.65
 a 

0.45 3.75
a 4.40

 a 3.70
 a 4.20

 a 4.15
 a 

Note: Data followed by the same alphabets in a coloum showed no significant difference at a=0.05. Preference scale 

was 1-7, which is higher scale showed like very much. 

 

Aroma manisan kering labu kuning 

seperti yang tercantum pada Tabel 1 bahwa 

dengan penambahan asam sitrat 0,05 dan 

0,45 % berbeda nyata terhadap manisan 

kering dengan penambahan asam sitrat 0,25; 

0,35 dan 0,45 % yang berada pada skala 

penilaian agak tidak disukai sampai agak 

disukai. Pada penambahan asam sitrat 

0,05 %, aroma alami labu kuning masih 

dapat dideteksi oleh panelis sedangkan 

penambahan asam sitrat 0,45 %, asam akan 

menimbulkan aroma nyegrak sehingga 

keduanya agak tidak disukai panelis. Pada 

penambahan asam sitrat 0,15; 0,25 dan 
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0,35 % tidak berbeda nyata berada pada skala 

penilaian agak disukai. Hal ini disebabkan 

sifat asam sitrat yang memiliki karakter buah 

ringan sehingga penambahan dalam jumlah 

tidak terlalu besar dapat bercampur baik 

dengan aroma labu kuning (Ashurt, 1998). 

Dari Tabel 1 tercantum bahwa semua 

perlakuan memberikan ketam-pakan yang 

tidak berbeda nyata dengan skala penilaian 

sedang sampai agak disukai. Ketampakan 

suatu produk akan tampil lebih dulu. Dalam 

pembuatan manisan kering labu kuning 

ternyata penambahan asam sitrat 

memberikan pengaruh yang sama terhadap 

ketampakan sehingga tidak bisa dibedakan 

oleh panelis. 

Sifat keseluruhan merupakan sifat 

suatu produk baik rasa, tekstur, aroma, dan 

ketampakan. Sifat keseluruhan manisan 

kering labu kuning seperti yang tercantum 

pada Tabel 1 menunjukan bahwa semua 

perlakuan tidak berbeda nyata dengan skala 

penilaian sedang sampai agak disukai. 

Manisan kering pada penambahan asam sitrat 

0,15 % memiliki nilai tertinggi 4,95 yang 

berarti agak disukai. Sifat keseluruhan 

manisan kering labu kuning ini antara lain 

ditentukan oleh parameter mutu yaitu tekstur 

dan ketampakan. 

Komposisi kimia manisan kering labu 

kuning 

Setelah pengujian tingkat penerimaan 

oleh panelis secara keseluruhan tidak 

berbeda nyata. Selanjutnya dilakukan 

pengujian secara kimiawi untuk mengetahui 

komposisi manisan kering labu kuning yang 

hasilnya tercantum dalam Tabel 2.  

Table 2. Chemical composition of sweetened 

dried squash 

Concentration 

of citric acid 

added (%) 

Moisture 

(% wb) 

Total 

sugar 

(% db) 

β-

karoten 

(RE g-1) 

0.05 19,6ab 95,9a 49,9 a 

0.15 20,0ab 88,7 b 47,2 b 

0.25 20,4ab 76,5 c 45,5 c 

0.35 21,5bc 70,7 d 41,8 d 

0.45 22,3c 62,5 e 38,9 e 

Note: Data followed by the same alphabets in a coloum 

showed no significant difference at =0.05. Preference 

scale was 1-7, which is higher scale showed like very 

much. 

Kadar air manisan kering labu kuning 

seperti yang tercantum pada Tabel 2 

menunjukkan berbeda nyata. Penambahan 

gula dalam pembuatan manisan kering labu 

kuning adalah untuk membentuk gel. Gula 

akan mempengaruhi keseimbangan pektin 

dan air karena gula berfungsi sebagai 

”dehydrating agent” yaitu mengurangi air 

yang menyelimuti pektin. Gugus hidroksil 

dari molekul gula dapat membentuk ikatan 

hidrogen intramolekul dengan molekul air 

membentuk hidrat yang stabil dan air terpe-

angkap dalam gel. Dari Tabel 2 tercantum 

bahwa semakin banyak asam sitrat yang 

ditambahkan maka gel yang terbentuk sema-

kin kuat. Air yang terperangkap dalam gel 

sulit keluar selama pengeringan sehingga 

kadar airnya semakin tinggi. Kadar air ini 

sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia 

yang mengharuskan kadar air maksimalnya 

31 % wb (Dewan Standardisasi Nasional, 

1995). Dengan kadar air yang rendah maka 

manisan kering labu kuning dapat disimpan 

dalam waktu yang relatif lama. 

Kadar gula merupakan salah satu para-

meter mutu manisan kering. Gula berfungsi 

untuk memberikan rasa manis, pembentuk 

tekstur dan sebagai pengawet. Kadar gula 

manisan kering labu kuning seperti yang 

tercantum pada Tabel 2 menunjukkan berbe-

da nyata. Dengan penambahan asam sitrat 

yang semakin banyak menghasilkan manisan 

kering dengan kadar gula yang semakin 

kecil. Hal ini disebabkan selama perendaman 

terjadi difusi larutan gula ke dalam jaringan 

buah dan difusi air dari jaringan menuju 

larutan gula. Pada manisan kering terjadi 

pembentukan gel yang dipengaruhi oleh gula, 

asam dan pektin. Semakin banyak asam 

ditambahkan, terbentuklah gel yang semakin 

kuat (Desrosier, 1988). Gel yang kuat 

terbentuk di permukaan jaringan buah 

menyebabkan penghambatan difusi gula ke 

dalam jaringan buah sehingga terjadilah 

kesetimbangan antara permukaan jaringan 

buah dengan larutan gula di luar jaringan. 

Kesetimbangan ini menyebabkan difusi 

larutan gula berhenti maka setelah dianalisis 

kadar gula total manisan kering labu kuning 

lebih kecil.  

Salah satu zat gizi penting yang 

terkandung dalam manisan kering labu 

kuning adalah vitamin A berupa β-karoten. 



Murdijati Gardjito dan Theresia F.K. Sari Effect of Citric Acid addition in Dried Sweetened Squash 

 85 

Kadar β-karoten seperti yang tercantum 

dalam Tabel 2 bahwa semua perlakukan 

berbeda nyata. Pada penambahan asam sitrat 

yang semakin banyak terjadi penurunan β-

karoten. Stabilitas β-karoten selama pengo-

lahan dipengaruhi oleh perlakuan panas, 

asam dan oksigen (Fennema, 1996). Dalam 

hal ini kerusakan β-karoten terutama 

disebabkan oleh kondisi asam selama 

perendaman dalam larutan gula. Asam akan 

memacu isomerisasi ”all trans” menjadi 

”cis”. Selain itu selama pengeringan terjadi 

kontak dengan oksigen yang menyebabkan 

terjadinya oksidasi β-karoten. Penurunan β-

karoten juga dapat dilihat pada air rendaman 

yang berwarna kuning setelah perendaman 8 

jam. Kerusakan β-karoten ini mengakibatkan 

terjadinya penurunan aktivitas sebagai 

provitamin A (Fennema, 1996). Dengan 

demikian diperoleh manisan kering labu 

kuning dengan penam-bahan asam sitrat 0,05 

% memiliki kandu-ngan β-karoten tertinggi 

yaitu 49,9 RE g
-1

 bahan. Konsumsi vitamin A 

yang dianjurkan bagi anak-anak adalah 500-

600 RE perhari dan orang dewasa adalah 

800-1000 RE perhari. Dalam hal ini, manisan 

kering labu kuning dapat dikonsumsi sebagai 

penyum-bang sebagian asupan vitamin A dan 

sebagian lagi akan diperoleh dari makanan 

lainnya. Untuk menyumbang asupan vitamin 

A tersebut maka manisan kering labu kuning 

dapat dikonsumsi sebanyak 5,01-6,01 g 

perhari untuk anak-anak dan 8,02-10,02 g 

perhari untuk orang dewasa. 

KESIMPULAN 

Dengan penambahan asam sitrat 0,05; 

0,15; 0,25; 0,35 dan 0,45 % menghasilkan 

manisan kering yang agak disukai oleh 

panelis. Manisan kering dengan penambahan 

asam sitrat 0,05 % memiliki kadar air 

terendah yaitu 19,6 % (% wb), kandungan 

gula total dan β-karoten tertinggi yaitu 95,9 

% (% db) dan 49,9 RE g
-1

 bahan. Untuk 

memenuhi asupan vitamin A maka manisan 

kering labu kuning ini dapat dikonsumsi 

sebanyak 5,01-6,01g perhari untuk anak-anak 

dan 8,02-10,02 g perhari untuk dewasa. 
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