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ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine out the effect of type and concentration of 
stabilizers on the quality of pumpkin velva (Cucurbita moschata). The design used in this research was 
Randomized Blocks Design (RBD) with combination type of stabilizers (P) and concentration stabilizers 
(K) which was repeated three times. Treatments consist of P0K0 (without stabilizer), P1K1 (Konjac flour 
0,5%), P1K2 (Konjac flour 1%), P1K3 (Konjac flour 1,5%), P2K1 (Carrageenan 0,5%), P2K2 
(Carrageenan 1%), dan P2K3 (Carrageenan 1,5%). The observed parameter were total solid, pH, crude 
fiber, overrun, resistance, color, and organoleptic properties include flavor, taste, and texture. Data 
was analyzed using Co-Stat software with 5% significance differences. The treatments that was 
significantly different were analyzed using Honestly Significance Difference (HSD at 5% of probability 
level). The result showed that type and concentration stabilizers were significantly affect on total solid, 
pH,crude fiber, overrun, resistance, color , and texture organoleptic. But, they were not significantly 
different on flavor, and taste. Konjac flour stabilizers with 0,5% concentration was the best treatment 
from chemical, physical and organoleptic properties that is total solid 23,33%; pH 4,72; crude fiber 
0,47%; overrun 19,56%; resistance 14,28 minute, yellow colored, slightly flavorful pumpkin, taste 
slightly sweet and soft texture. 

 
Keywords : Carrageenan, Konjac flour, Pumpkin, Pumpkin velva 
 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jenis dan konsentrasi bahan 
penstabil terhadap mutu velva labu kuning. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial dengan kombinasi perlakuan jenis penstabil (P) dan 

konsentrasi penstabil (K) yang diulang sebanyak tiga kali. Perlakuan terdiri atas P0K0 (tanpa bahan 
penstabil), P1K1 (Tepung Porang 0,5%), P1K2 (Tepung Porang 1%), P1K3 (Tepung Porang 1,5%), P2K1 
(Karagenan 0,5%), P2K2 (Karagenan 1%), dan P2K3 (Karagenan 1,5%). Parameter yang diamati yaitu 

total padatan, pH, serat kasar, overrun, resistensi, warna dan organoleptik yang meliputi aroma, rasa, 
dan tekstur. Data hasil pengamatan diuji dengan analisis keragaman pada taraf 5% menggunakan 
software Co-Stat. Perlakuan yang berbeda nyata diuji lanjut dengan menggunakan Beda Nyata Jujur 

(BNJ) dengan taraf 5 %. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis dan konsentrasi bahan penstabil 
memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap total padatan, pH, serat kasar, overrun, 
resistensi, warna dan organoleptik tekstur. Namun, memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata 

terhadap aroma dan rasa. Jenis penstabil tepung porang dengan konsentrasi 0,5% merupakan 
perlakuan terbaik dari segi kimia, fisik dan organoleptik yaitu total padatan 23,33%; pH 4,72; serat 
kasar 0,47%; overrun 19,56%; resistensi 14,28 menit berwarna kuning, agak beraroma labu kuning, 

berasa agak manis dan bertekstur lembut. 
 

Kata kunci : Karagenan, Labu Kuning, Tepung Porang, Velva Labu Kuning 
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PENDAHULUAN 

Buah dan sayur merupakan 
komoditas yang mudah rusak, karenanya 

perlu adanya penanganan lepas panen 
termasuk pengawetan dan pengolahan yang 
tepat menjadi bentuk lain yang lebih stabil 

baik secara biologis, fisik, maupun kimia. 
Salah satu hasil pertanian yang berpotensi 
untuk diolah dan ditingkatkan nilai tambahnya 

adalah buah labu. Labu adalah buah yang 
bergizi, karena sebagai bahan pangan rendah 
kalori, serta mengandung vitamin dan 

senyawa lain yang berguna bagi tubuh. 
Labu kuning (Cucurbita moschata) 

merupakan tanaman yang termasuk ke dalam 

familia Cucurbitaceae yang biasanya tumbuh 
pada dataran rendah maupun tinggi dengan 
ketinggian antara 0-1500 m di atas 

permukaan laut (Hedrasty, 2003). Labu 
kuning merupakan salah satu komoditi hasil 

pertanian yang sudah lama dikenal oleh 
masyarakat dan banyak dijumpai hampir di 
seluruh wilayah Indonesia karena penanaman 

dan pemeliharaannya yang mudah dan 
hasilnya cukup memberikan nilai ekonomis 
yang tinggi kepada masyarakat. 

Ditinjau dari kandungan nutrisi, labu 
kuning mengandung karbohidrat (6,6 g); 
protein (1,1 g); lemak (0,3 g); kalsium (45 

mg); fosfor (64 mg); besi (1,4 mg); vitamin A 
(180 SI); vitamin B (0,08 mg); air (9,1 g) dan 
vitamin C (5,2 mg) (Hedrasty, 2003). Selain 

itu, labu kuning mengandung antioksidan 
sebagai penangkal radikal bebas yaitu 
karotenoid (Brotodjojo, 2010). Sesuai 

namanya, warna kuning atau oranye pada 
daging buah labu kuning merupakan pertanda 

kandungan karotenoidnya yang sangat tinggi. 
Labu kuning dapat dijadikan sebagai bahan 
baku Velva karena selain kaya nutrisi yang 

diperlukan tubuh, labu kuning juga 
mengandung inulin dan serat pangan yang 
dibutuhkan untuk pemeliharaan kesehatan 

khususnya saluran pencernaan (Rasdiansyah 
dan Rozali, 2011). Selain itu, kandungan β- 
karoten (180 SI/g) dalam labu kuning akan 

memberikan warna Velva yang menarik. 
Labu kuning memiliki beberapa 

keunggulan di antaranya adalah mudah 

dijumpai baik di pasar tradisional maupun 
modern. Hal ini disebabkan tanaman labu 
kuning dapat tumbuh dengan mudah, bahkan 

di lahan kering sekalipun dan tanpa 
memerlukan perawatan yang khusus. Namun 
demikian, labu kuning termasuk dalam 

komoditas pangan yang pemanfaatannya 
masih terbatas. Labu kuning yang dipanen tua 

biasanya dikonsumsi setelah dikukus, dibuat 

kolak, kripik atau sebagai substitusi pada 
produk pangan olahan seperti dodol, roti dan 

makanan lainnya (Suryani, 2014). Untuk 
meningkatkan nilai ekonomisnya maka perlu 
dilakukan diversifikasi olahan labu kuning 

salah satunya adalah diolah menjadi Velva. 
Velva merupakan salah satu frozen 

dessert yang terbuat dari puree buah dengan 

tekstur mirip dengan es krim. Velva dikenal 
juga dengan nama sorbet. Produk ini terbuat 
dari campuran puree (bubur) buah, gula 

sukrosa dan bahan penstabil yang dibekukan 
sehingga diperoleh tekstur yang halus dan 
menyerupai es krim (Sommer,1947). 

Kelebihan Velva buah dibandingkan es krim 
adalah kadar lemaknya yang sangat rendah 
karena tidak menggunakan lemak susu 

sehingga cocok bila dikonsumsi oleh kelompok 
vegetarian maupun orang-orang yang sedang 

diet rendah lemak. Keunggulan lain Velva 
buah adalah kandungan vitamin A dan vitamin 
C yang tinggi karena berasal dari buah-

buahan segar. 
Untuk menghasilkan produk Velva 

yang memiliki tekstur halus diperlukan bahan 

penstabil adonan dengan jenis dan 
konsentrasi yang sesuai dengan karakter 
buah. Fungsi utama bahan penstabil adalah 

untuk mengikat air dalam campuran sehingga 
pembentukan kristal-kristal es yang besar 
dapat dihindari, dan juga untuk 

mempertahankan bodi dan tekstur produk 
selama penyimpanan (Herschdoerfer,1972). 
Bahan penstabil yang sering kali 

dipergunakan dalam pembuatan Velva 
merupakan bahan penstabil kimia seperti 

carboxymethyl cellulose atau CMC dengan 
konsentrasi 0,4%. Kelemahan dari CMC 
adalah kurang amannya bagi kesehatan 

karena tidak terbuat dari bahan alami 
(Pandaga, 2005). 

Porang sangat potensial untuk 

dikembangkan sebagai alternatif bahan 
penstabil (Akesowan, 1995). Menurut 
Arbuckle and Marshall (2000), porang 

mengandung glukomanan yang merupakan 
zatpengikat air, gelling agents, zat penstabil 
(stabilizer). Thomas (1999) menambahkan 

bahwa tepung porang dapat berfungsi 
sebagai penstabil es krim karena sifatnya 
yang mengikat air sehingga akan membentuk 

larutan kental. Hasil penelitian Harianto 
(2013) tentang es krim yoghurt dengan 
penambahan tepung porang konsentrasi 0,2% 

menghasilkan eskrim yoghurt yang terbaik. 
Sedangkan Jannah (2013), menyebutkan 

bahwa karakteristik es krim yoghurt terbaik 
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didapatkan dengan penambahan tepung 

porang 0,4%. Adapun menurut Putri (2014), 
pada pembuatan es krim instan berbahan 

dasar susu hewani dengan penambahan 
tepung porang didapatkan perlakuan terbaik 
yaitu pada penambahan tepung porang 0,3%.  

Selain tepung porang, salah satu 
bahan penstabil yang dapat digunakan dalam 
pembuatan Velva adalah karagenan. 

Karagenan merupakan polisakarida yang 
diekstraksi dari beberapa rumput laut dan 
aman untuk dikonsumsi. Karagenan telah 

banyak digunakan sebagai bahan tambahan 
dalam bidang industri baik pangan maupun 
non pangan. Karagenan memiliki sifat-sifat 

fungsional fisik yang sangat baik diantaranya 
mampu berperan sebagai bahan pengental 
memiliki kemampuan sebagai pembentuk gel 

dan stabilizer, sehingga banyak digunakan 
dalam proses pengolahan coklat, susu, 

puding, frozen dessert dan makanan kaleng 
(Darmawan, 2014). Penelitian Masykuri, dkk 
(2009) dalam pembuatan es krim coklat 

menggunakan karagenan dengan konsentrasi 
0%; 0,1%; 0,3%; 0,5%; dan 0,7%. Hasil 
terbaik menunjukkan konsentrasi 0,5% dapat 

memperbaiki tekstur dan meningkatkan 
kesukaan panelis pada es krim. Menurut Adi 
(2014) dalam pembuatan es krim ubi jalar 

ungu menggunakan karagenan sebanyak 
0,3% dan 0,5%. Hasil terbaik menunjukkan 
penggunaan karagenan sebanyak 0,5% dapat 

memperbaiki tekstur, Overrun (66,27%) dan 
tingkat kesukaan pada es krim ekstrak ubi 
ungu. 

Penggunaan tepung porang dan 
karagenan sebagai bahan penstabil dalam 

pembuatan Velva labu kuning belum pernah 
dilakukan. Oleh karena itu, telah dilakukan 
penelitian tentang “Pengaruh Jenis dan 

Konsentrasi Bahan Penstabil Terhadap Mutu 
Velva Labu Kuning (Cucurbita moschata)”. 
 

   METODELOGI 

Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini telah dilaksanakan di 

Laboratorium Pengendalian Mutu, 
Laboratorium Teknik Bioproses Fakultas 

Teknologi Pangan dan Agroindustri, 
Laboratorium Teknologi Pengolahan Hasil 
Ternak, dan Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Non Ruminansia Fakultas 
Peternakan, Universitas Mataram pada bulan 
Mei 2018. 

Bahan dan Alat 
Bahan baku yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah labu kuning jenis bokor 

yang diperoleh dari Desa Tembalae 

Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, tepung 
porang dibuat dari umbi porang yang 

diperoleh dari Lombok Timur, karagenan yang 
diperoleh dari Kelurahan Sayang-sayang 
Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, asam 

sitrat, sukrosa merek Gulaku, air mineral 
merek Narmada, es batu dan garam. 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah timbangan analitik, pisau, 
blender merek Philips HR 2115, pengaduk, 
baskom, cup, mixer merek Philips, Chest 
Freezer Box Tipe (AB-106R). Alat yang 
digunakan untuk analisis adalah botol 
timbang, oven MEMMERT jenis UNB 400, 

desikator, krus, gelas ukur volume 5 sampai 
2000 ml, colorimeter (MSEZ User Manual), pH 
meter, dan beaker glass ukuran volume 5 

sampai 6000 ml. 
 

Tahapan Penelitian 
Adapun proses pembuatan Velva 

menurut Nurjanah (2003) adalah sebagai 

berikut: 
a. Sortasi 

Labu kuning yang digunakan adalah 

labu kuning jenis bokor dengan tingkat 
kematangan yang seragam berkisar antara 4-
5 bulan yang memiliki ciri kulit berwarna 

kuning kecoklatan, buah tampak terlihat agak 
kering, beratnya 4-5 kg dan tanpa cacat 
dipermukaan kulitnya. 

b. Pembersihan dan Pencucian 
Labu kuning dibersihkan dari kulitnya 

menggunakan pisau, dibuang bijinya 

kemudian dicuci dengan air mengalir sampai 
getah dan kotoran yang menempel pada 

daging buah benar-benar bersih.  
c. Pemotongan 

Labu kuning dipotong dengan tebal ± 

2-3 cm menggunakan pisau. Tujuan dari 
pemotongan ini adalah untuk memperkecil 
ukuran labu dan mempercepat proses 

blanching. 
d. Blanching 

Potongan-potongan daging buah labu 

kemudian di blanching dengan cara dikukus 
pada suhu 80°C selama 5 menit. Blanching 
penting dilakukan untuk melunakkan tekstur 

labu dan menghilangkan getah yang ada pada 
buah labu sehingga mengurangi rasa/bau 
langu yang ditimbulkan. 

e. Penghancuran 
Potongan-potongan daging buah labu 

kuning yang telah dikukus selanjutnya 

dihancurkan selama 2 menit menggunakan 
blender sampai menjadi bubur buah (puree) 



 
 

3 
 

dengan perbandingan labu kuning dan air 

sebanyak 1: 1 (b:v).  
f. Homogenisasi I 

Proses homogenisasi dilakukan 
dengan blender selama 10 menit. Selama 
homogenisasi bahan penstabil yang telah 

dilarutkan dengan 50 ml air mendidih, gula 
dan asam sitrat dimasukkan satu per satu 
hingga semuanya tercampur rata. Jumlah 

bahan penstabil yang digunakan sesuai 
dengan perlakuan, asam sitrat yang 
digunakan sebanyak 0,1% dan gula yang 

digunakan sebanyak 35% dari berat puree 
(Kilara, 2007). 
g. Aging (pendinginan) 

Adonan yang sudah homogen 
selanjutnya didinginkan dengan suhu 4°C 
selama 24 jam untuk memberi kesempatan 

bahan penstabil mengikat air bebas yang ada. 
h. Homogenisasi II 

Setelah adonan mengalami proses 
aging, tahap selanjutnya adalah homogenisasi 
tahap kedua dengan mixer selama 15 menit. 

Tujuan homogenisasi tahap kedua adalah 
untuk memperoleh kristal es yang kecil dan 
tekstur yang lembut. 

i. Pembekuan 
Untuk menghasilkan Velva yang siap 

dikonsumsi, tahap terakhir yang dilakukan 

adalah pembekuan Velva dalam freezer 
dengan suhu -20o C selama 24 jam. Pada 
proses pembekuan produk, terjadi 

pembekuan sebagian air yang belum 
membeku pada proses pembekuan dan 
homogenisasi adonan. 

 
Parameter Penelitian 

Parameter yang telah diamati dalam 
penelitian ini adalah parameter fisik, kimia 
dan organoleptik. Parameter kimia meliputi 

total padatan, serat kasar dan pH. Parameter 
fisik meliputi Overrun, uji resistensi, dan 
warna sedangkan sifat organoleptik meliputi 

tekstur, aroma dan rasa. 
 

Rancangan Percobaan dan Analisis Data 

Metode yang digunakan pada 
penelitian ini adalah metode eksperimental di 
Laboratorium. Rancangan percobaan disusun 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok 
(RAK) faktorial yang terdiri dari kombinasi 
perlakuan jenis penstabil (P) dan konsentrasi 

penstabil (K) dengan satu perlakuan kontrol, 
yaitu : P0K0 = Tanpa bahan penstabil 
1. Faktor penambahan jenis penstabil (P) 

yang terdiri dari 2 aras, yaitu : 
P1 = Tepung Porang 

P2 = Karagenan 

2. Faktor konsentrasi bahan penstabil (K) 

yang terdiri dari 3 aras, yaitu : 
K1 = Konsentrasi 0,5% 

K2 = Konsentrasi 1% 
K3 = Konsentrasi 1,5% 

Masing-masing perlakuan dua faktor 

dikombinasikan sehingga diperoleh 6 
kombinasi perlakuan yaitu : P1K1, P1K2, P1K3, 
P2K1, P2K2, dan P2K3. Masing-masing 

kombinasi diulang sebanyak 3 kali sehingga 
diperoleh 18 unit percobaan dengan satu 
perlakuan control yaitu P0K0 tanpa bahan 

penstabil. Data hasil pengamatan dianalisis 
keragaman (Analysis of Variance) pada taraf 
nyata 5% menggunakan software Co-Stat. 

Apabila terdapatbeda nyata, maka dilakukan 
uji lanjut menggunakan uji Beda Nyata Jujur 
(BNJ) pada taraf 5% (Hanafiah, 2012). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Parameter Kimia Dan Fisik 

Analisis keragaman pengaruh Jenis 

Penstabil (P) dan Konsentrasi Penstabil (K) 
serta interaksi (P x K) terhadap parameter 
kimia dan fisik meliputi Total padatan, pH, 

Serat Kasar, Overrun, Resistensi, dan Warna 
dapat dilihat pada tabel 1. 

Parame
ter 

Analisis Keragaman 

Jenis 
Penstabil 

(P) 

Konsent
rasi (K) 

Interak
si 

(P x K)  

Kimia 

Total 

Padatan 
(%) 

S S S 

pH (%) S S S 

Serat 
Kasar 
(%) 

S S S 

Fisik 

Overrun 
(%) 

S S S 

Resisten
si 

S S S 

Warna    

Nilai 
°HUE 

S S S 

Nilai L* S S S 

Keterangan : S = Signifikan (berbeda nyata) 

 NS = Non Signifikan (tidak berbeda nyata) 
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1. Total Padatan 

Berdasarkan hasil pengamatan dapat 
dilihat bahwa interaksi antara jenis penstabil 

dan konsentrasi penstabil memberikan 
pengaruh yang berbeda nyata terhadap 
parameter total padatan yang dihasilkan. Oleh 

karena itu perlu dilakukan uji lanjut 
menggunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 
pada taraf 5%. Hasil uji lanjut pengaruh jenis 

dan konsentrasi bahan penstabil terhadap 
total padatan velva labu kuning dilihat pada 

gambar 1. 
 

 
Gambar 1. Pengaruh jenis dan konsentrasi 

bahan penstabil terhadap total 
padatan velva labu kuning 

 
Gambar 1 menunjukkan bahwa 

interaksi antara jenis dan konsentrasi 
penstabil berbeda nyata terhadap total 
padatan Velva labu kuning. Total padatan 

terendah Velva labu kuning terdapat pada 
perlakuan tanpa penstabil (P0K0) yaitu sebesar 
20,29% dan total padatan tertinggi terdapat 

pada Velva dengan perlakuan P2K3 
(karagenan 1,5%) sebesar 37.94%. Total 
padatan pada perlakuan Karagenan lebih 

tinggi dibandingkan total padatan tepung 
porang. Hal ini terjadi karena adonan Velva 
dengan penambahan bahan penstabil 

karagenan memiliki kekentalan yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan kekentalan 
adonan dengan penambahan penstabil tepung 

porang. Sesuai dengan hasil penelitian 
Nurjanah (2003), yang menunjukkan bahwa 
total padatan Velva wortel dengan perlakuan 

penambahan penstabil karagenan berkisar 
antara 30,71% sampai dengan 31,82%. 

Total padatan merupakan jumlah 
semua bahan kering yang terdapat pada 
Velva labu kuning. Padatan tersebut berasal 

dari puree labu kuning, gula, bahan penstabil, 
dan asam. Jika air, gula, asam-asam organik 
dan komponen-komponen lain terikat dengan 

baik maka padatan terlarutnya akan lebih 
tinggi (Sulastri, 2008). Total padatan 

menggantikan jumlah air dalam adonan, 

meningkatkan nutrisi, dan memperbaiki 
tekstur serta memperlambat waktu pelelehan. 

Semakin besar jumlah total padatan, semakin 
rendah titik bekunya, dan semakin kecil 
jumlah air yang dibekukan sehingga dapat 

mengurangi kristal es yang terbentuk 
(Frandsen dan Arbuckle, 1961). 

Menurut SNI 01-3713-1995, total 

padatan minimum es krim adalah 3,4%. Total 
padatan pada es krim sebaiknya tidak lebih 
dari 40-42% (Marshall dan Arbuckle, 2000). 

Total padatan yang rendah akan 
menghasilkan tekstur yang kasar sedangkan 
total padatan yang terlalu tinggi akan 

mengakibatkan tekstur menjadi lembek dan 
lengket (Mahdiana dkk, 2015). Dalam 
penelitian ini total padatan terlarut Velva labu 

kuning sudah mencakup kisaran total padatan 
terlarut pada produk es krim. 
 

2. pH 

Berdasarkan hasil pengamatan dapat 

dilihat bahwa interaksi antara jenis penstabil 
dan konsentrasi penstabil memberikan 
pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

parameter pH yang dihasilkan. Oleh karena 
itu perlu dilakukan uji lanjut menggunakan uji 
Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf 5%. Hasil 

uji lanjut pengaruh jenis dan konsentrasi 
bahan penstabil terhadap pH velva labu 

kuning dilihat pada gambar 2. 
 

 
Gambar 2. Pengaruh jenis dan konsentrasi 

bahan penstabil terhadap pH velva 
labu kuning 

 
Gambar 2 menunjukkan bahwa 

bahwa interaksi antara jenis dan konsentrasi 

penstabil berbeda nyata terhadap pH Velva 
labu kuning. Nilai pH terendah Velva labu 

kuning terdapat perlakuan P0K0 (tanpa 
penstabil) dan nilai pH tertinggi terdapat pada 
Velva dengan perlakuan P2K3 (karagenan 

1,5%). Semakin tinggi konsentrasi penstabil 
baik tepung porang ataupun karagenan akan 
meningkatkan nilai pH Velva labu kuning, 
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diduga semakin besar jumlah total padatan di 

dalam maka keasaman es krim akan semakin 
rendah sehingga berpotensi menurunkan pH. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 
Nurjanah (2003) yang menunjukkan bahwa 
semakin tinggi konsentrasi bahan penstabil 

maka nilai pH Velva wortel akan semakin 
tinggi. pH tepung porang berkisar 7,2; pH 
karagenan berkisar 7,4; pH Asam sitrat 

berkisar 4,7; sedangkan pH puree Labu 
Kuning berkisar 6,32. Keasaman Produk velva 
disebabkan oleh penambahan asam sitrat 

sebesar 0,1%. Rasa asam ini diperlukan untuk 
memberi kesan menggigit (tarty taste). 
Namun, kadar Keasaman yang terlalu rendah 

tidak diinginkan karena akan meningkatkan 
sifat kekentalan dan mengurangi daya 
pengembangan (Apandi, 1984). 

 
3. Serat Kasar 

Berdasarkan hasil pengamatan dapat 

dilihat bahwa interaksi antara jenis penstabil 
dan konsentrasi penstabil memberikan 
pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

parameter serat kasar yang dihasilkan. Oleh 
karena itu perlu dilakukan uji lanjut 
menggunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 

pada taraf 5%. Hasil uji lanjut pengaruh jenis 
dan konsentrasi bahan penstabil terhadap 

serat kasar velva labu kuning dilihat pada 
gambar 3. 

 

Gambar 3. Pengaruh jenis dan konsentrasi 

bahan penstabil terhadap serat 
kasar velva labu kuning 

 

Berdasarkan gambar 3 menunjukkan 
bahwa interaksi antara jenis dan konsentrasi 
penstabil berbeda nyata terhadap serat kasar 

Velva labu kuning. Kadar serat kasar terendah 
Velva labu kuning terdapat pada perlakuan 
tanpa penstabil (P0K0) yaitu sebesar 0,17% 

dan kadar serat kasar tertinggi terdapat pada 

Velva dengan perlakuan P1K3 (tepung porang 
1,5%) sebesar 0,90%. Serat kasar pada 

perlakuan tepung porang lebih tinggi 
dibandingkan kadar serat karagenan. Hal ini 
terjadi karena karagenan memiliki nilai serat 

kasar sebesar 6,61% (Yasita, 2009) 
sedangkan tepung porang memiliki nilai serat 
kasar sebesar 11.79% Mulyono (2010). Serat 

yang terdapat pada labu kuning adalah serat 
inulin, sedangkan serat yang terdapat pada 
umbi porang berasal dari pektin sebesar 

2,5%. 
Menurut Sushanty (2015), batasan 

pemberian serat maksimal yang boleh 

dikonsumsi adalah 20-35 gr/hari. Serat 
mempunyai fungsi untuk menghindari 
terjadinya konstipasi, yaitu dengan menolong 

melewatkan sisa makanan dengan cara lebih 
cepat, disebabkan daya serapnya besar 

terhadap cairan, sehingga memberikan sisa 
makanan dalam volume yang lebih besar 
(Jonathan dkk, 1993). 

 
4. Overrun 

Berdasarkan hasil pengamatan dapat 

dilihat bahwa interaksi antara jenis penstabil 
dan konsentrasi penstabil memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap 
parameter overrun yang dihasilkan. Oleh 
karena itu perlu dilakukan uji lanjut 

menggunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 
pada taraf 5%. Hasil uji lanjut pengaruh jenis 
dan konsentrasi bahan penstabil terhadap 

overrun velva labu kuning dilihat pada gambar 
4. 

 
Gambar 4. Pengaruh jenis dan konsentrasi 

bahan penstabil terhadap overrun 
velva labu kuning 

 

Gambar 8 menunjukkan bahwa 
interaksi antara jenis dan konsentrasi 
penstabil berbeda nyata terhadap Overrun 

Velva labu kuning. Nilai Overrun terendah 
Velva labu kuning terdapat perlakuan P0K0 
(tanpa penstabil) dan nilai Overrun tertinggi 
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terdapat pada Velva dengan perlakuan P1K1 

(Tepung Porang 0,5%).  Dimana bahan 
penstabil tepung porang memberikan hasil 
Overrun yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan Overrun yang dihasilkan oleh bahan 
penstabil karagenan. Hal ini terjadi karena 

Karagenan hanya mampu mengikat air 
berkisar 80 % (Hainze dan Pfeiffer, 1999) 
dibandingkan dengan tepung porang yang 

memiliki kandungan glukomanan dengan daya 
ikat air mencapai 138-200% (Faridah ,2014).  
Selain itu, terlihat Overrun mencapai nilai 

maksimal pada P1K1 (tepung porang 0,5%) 
dan P2K1 (karagenan 0,5%) sedangkan 
konsentrasi penstabil diatas 0,5% 

menyebabkan Overrun semakin menurun. Hal 
ini sesuai dengan penelitian Arbuckle dan 
Marshall (1996) jika kekentalan adonan 

meningkat maka daya pengembangan 
(Overrun) akan menurun. 

Adonan Velva dengan penambahan 
bahan penstabil karagenan memiliki 
kekentalan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan kekentalan adonan dengan 
penambahan penstabil tepung porang. Hal ini 
berakibat udara sukar menembus permukaan 

adonan sehingga Velva dengan bahan 
penstabil karagenan lebih sukar 
mengembang. Overrun yang tinggi terdapat 

pada tepung porang. Velva labu kuning tanpa 
bahan penstabil memiliki nilai Overrun 
terendah karena tanpa adanya bahan 

penstabil kekentalannya menjadi rendah dan 
tidak tersedia bahan untuk mengikat udara 
dan mengembangkan adonan. 

 
5. Resistensi 

Berdasarkan hasil pengamatan dapat 
dilihat bahwa interaksi antara jenis penstabil 
dan konsentrasi penstabil memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap 
parameter resistensi yang dihasilkan. Oleh 
karena itu perlu dilakukan uji lanjut 

menggunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 
pada taraf 5%. Hasil uji lanjut pengaruh jenis 
dan konsentrasi bahan penstabil terhadap 

resistensi velva labu kuning dilihat pada 
gambar 5. 

 
Gambar 5. Pengaruh jenis dan konsentrasi 

bahan penstabil terhadap 

resistensi velva labu kuning 
 

Gambar 5 menunjukkan bahwa 

interaksi antara jenis dan konsentrasi 
penstabil berbeda nyata terhadap nilai 
resistensi Velva labu kuning. Nilai resistensi 

terendah Velva labu kuning terdapat 
perlakuan P0K0 (tanpa penstabil) berkisar 
10,99 menit dan nilai resistensi tertinggi 

terdapat pada Velva dengan perlakuan P2K3 
(karagenan 1,5%) 27,67 menit. Dimana 
semakin tinggi konsentrasi bahan penstabil 

tepung porang dan karagenan akan 
meningkatkan nilai resistensi. Hal ini sesuai 
dengan (Nurjanah, 2003) bahwa semakin 

tinggi konsentrasi bahan pentabil yang 
ditambahkan pada Velva wortel akan 

meningkan nilai resistensinya. 
Resistensi erat kaitannya dengan 

kekentalan adonan. Kekentalan dipengaruhi 

dari bahan-bahan penyusun Velva yang 
digunakan, salah satunya adalah bahan 
penstabil yang dapat mempengaruhi 

kecepatan meleleh. Penggunaan karagenan 
1,5% menghasilkan nilai resistensi yang 
paling tinggi karena menghasilkan adonan 

yang lebih kental dan memiliki daya ikat air 
lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan 
lainnya. Velva labu kuning tanpa penstabil 

memiliki tekstur kasar dan kekentalan yang 
rendah sehingga mempunyai resistensi yang 
lebih rendah dibandingkan dengan Velva yang 

menggunakan bahan penstabil. 
Kemampuan penstabil untuk 

mengikat air menyebabkan molekul-molekul 
air terperangkap dalam struktur gel yang 
dibentuk penstabil sehingga kekentalan 

adonan meningkat yang menyebabkan 
semakin sedikit rongga udara yang terbentuk 
dan resistensi Velva akan meningkat. Semakin 

tinggi konsentrasi bahan penstabil yang 
ditambahkan maka resistensi semakin besar 
sehingga kecepatan meleleh menjadi semakin 

Iambat (Bodyfelt dkk, 1988). Nilai resistensi 
Velva labu kuning dengan bahan penstabil 
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karagenan memiliki nilai resistensi lebih tinggi 

dibandingkan dengan nilai resistensi Velva 
labu kuning dengan penstabil tepung porang. 

Hal ini dapat terjadi karena Velva labu kuning 
dengan penstabil karagenan menghasilkan 
adonan yang lebih kental dibandingkan 

dengan adonan Velva dengan penstabil 
tepung porang. 

Proses berubah wujudnya sebuah 

benda dari padat menjadi cair seperti pada 
kasus Velva yang mencair merupakan sebuah 
proses perpindahan energi panas dari suhu 

yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. 
Pada fenomena yang Velva mencair, energi 
lingkungan yakni udara di sekitar Velva 
memiliki suhu lebih tinggi dibandingkan 
dengan Velva itu sendiri. Hal tersebut 
mengakibatkan proses perpindahan energi 

panas menuju ke Velva yang memiliki suhu 
lebih rendah serta mengakibatkan kenaikan 

suhu pada Velva tersebut. Kemudian secara 
perlahan, Velva akan mencair akibat dari 
kenaikan suhu tersebut (Kusbiantoro, 2005). 

 
6. Warna 

Berdasarkan hasil pengamatan dapat 

dilihat bahwa interaksi antara jenis penstabil 
dan konsentrasi penstabil memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap 
parameter warna yang dihasilkan. Oleh 
karena itu perlu dilakukan uji lanjut 

menggunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 
pada taraf 5%. Hasil uji lanjut pengaruh jenis 
dan konsentrasi bahan penstabil terhadap 

resistensi velva labu kuning dilihat pada 
gambar 6. 

 

Berdasarkan Gambar 6, warna Velva 
labu kuning yang dihasilkan oleh semua 
perlakuan berkisar antara 115,66 sampai 

136,21 yaitu berwarna kuning (yellow) sampai 

kuning kehijauan (Yellow Green). Nilai rerata 

°HUE tertinggi yakni pada perlakuan P1K3 
(penambahan tepung porang 1,5%) sebesar 

136,21. Nilai rerata °HUE  terendah pada 
perlakuan P0K0 (tanpa bahan penstabil) 
sebesar 115,66. Hal ini menunjukkan 

konsentrasi tepung porang yang ditambahkan 
berpengaruh terhadap warna Velva labu 
kuning karena warna umbi porang yang telah 

dilakukan pengolahan menjadi tepung 
berwarna coklat muda. Hal ini sesuai dengan 
yang dinyatakan Sumarwoto (2004) bahwa 

tepung porang berwarna putih dan coklat 
muda. Penggunaan jenis dan konsentrasi 
bahan penstabil memberikan hasil yang 

berbeda nyata karena tepung porang 
berwarna coklat dan karagenan merupakan 
bahan penstabil yang tidak berwarna. Buah 

labu yang digunakan dalam penelitian ini 
memiliki tingkat kematangan dan 

penampakan yang seragam. 
Semakin besar nilai L maka 

kecerahan Velva labu kuning semakin 

meningkat, hal tersebut disebabkan oleh 
perubahan warna Velva labu kuning yang 
semakin kehijauan. Warna Velva dipengaruhi 

oleh daging labu kuning dan tepung porang 
pada saat pembuatan Velva. Menurut 
Anggarhini dkk. (2006), warna kuning berasal 

dari karotenoid yang merupakan pigmen 
tanaman dari suatu zat warna alami pada 
tanaman yang menyebabkan warna kuning, 

sedangkan warna coklat pada tepung porang 
merupakan warna yang secara alami terdapat 
pada umbi porang. Kandungan karatenoid 

pada labu kuning sangat tinggi yaitu sekitar 
55,3 ppm (Nugraha, 2003). Warna 

merupakan salah satu atribut mutu yang 
sangat penting terhadap suatu produk. 
Peranan warna sangat penting karena 

umumnya akan mendapat kesan pertama, 
baik suka atau tidak suka terhadap suatu 
produk pangan. 

 
Parameter Nilai Sensoris 

Tabel 2. Hasil Analisis Keragaman (ANOVA) 

Nilai Sensoris Velva Labu Kuning 
Pada Taraf 5% . 

Parameter 

Signifikansi 

Hedonik Skoring 

Aroma NS NS 

Rasa NS NS 

Tekstur S S 

Keterangan: S     = Signifikan (berbeda nyata) 
       NS = Non Signifikan (tidak berbeda nyata) 
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1. Organoleptik Aroma 

Berdasarkan hasil pengamatan dan 
analisis keragaman pada tabel 2 dapat dilihat 

bahwa bahwa jenis dan konsentrasi bahan 

penstabil memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata terhadap nilai sensoris 

parameter aroma velva labu kuning. Oleh 
karena itu dilakukan uji lanjut beda nyata 
jujur (BNJ) terhadap nilai sensoris parameter 

aroma velva labu kuning dapat dilihat pada 
gambar 7.  

 

Gambar 7. Pengaruh Jenis dan Konsentrasi 
Bahan Penstabil Terhadap 
Organoleptik Aroma Velva Labu 

Kuning 
 

Berdasarkan Gambar 7 diketahui 

bahwa penambahan jenis dan konsentrasi 
bahan penstabil yang berbeda memberikan 
pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap 

aroma secara hedonik dan skoring. Purata 
untuk aroma secara hedonik berkisar antara 
2,9 sampai 3,35. Dimana tingkat kesukaan 

panelis terhadap aroma Velva labu kuning 
berada pada kriteria tidak suka sampai agak 
suka. Aroma secara skoring memiliki purata 

berkisar antara 2,8 sampai 3,35 dimana 
panelis memberikan tanggapan yaitu tidak 
beraroma labu kuning sampai agak beraroma 

labu kuning. Penggunaan jenis dan 
konsentrasi bahan penstabil yang berbeda 
memberikan hasil yang tidak berbeda nyata 

baik secara hedonik dan skoring. 
 

2. Organoleptik Rasa 

 Berdasarkan hasil pengamatan dan 
analisis keragaman pada tabel 2 dapat dilihat 

bahwa bahwa jenis dan konsentrasi bahan 

penstabil memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata terhadap nilai sensoris 

parameter rasa velva labu kuning. Oleh 

karena itu dilakukan uji lanjut beda nyata 
jujur (BNJ) terhadap nilai sensoris parameter 

rasa velva labu kuning dapat dilihat pada 
gambar 8.  

 

Gambar 8. Pengaruh Jenis dan Konsentrasi 
Bahan Penstabil Terhadap 
Organoleptik Rasa Velva Labu 

Kuning 

 
Berdasarkan Gambar 8 diketahui 

bahwa penambahan jenis dan konsentrasi 

bahan penstabil yang berbeda memberikan 
pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap 
rasa secara hedonik dan skoring. Purata untuk 

rasa secara hedonik berkisar antara 3,1 
sampai 3,5. Dimana tingkat kesukaan panelis 
terhadap aroma Velva labu kuning berada 

pada kriteria agak suka. Rasa secara skoring 
memiliki purata berkisar antara 3,25 sampai 
3,35 di mana panelis memberikan tanggapan 

yaitu agak manis. Penggunaan jenis dan 
konsentrasi bahan penstabil yang berbeda 
memberikan hasil yang tidak berbeda nyata 

baik secara hedonik dan skoring. Hal ini 
diduga karena tepung porang dan karagenan 

merupakan hidrokoloid yang tidak memiliki 
rasa. 
 

3. Organoleptik Tekstur 

Berdasarkan hasil pengamatan dan 
analisis keragaman pada tabel 2 dapat dilihat 

bahwa bahwa jenis dan konsentrasi bahan 

penstabil memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap nilai sensoris 

parameter tekstur velva labu kuning. Oleh 
karena itu dilakukan uji lanjut beda nyata 

jujur (BNJ) terhadap nilai sensoris parameter 
tekstur velva labu kuning dapat dilihat pada 
gambar 9.  
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Gambar 9. Pengaruh Jenis dan Konsentrasi 

Bahan Penstabil Terhadap 
Organoleptik Tekstur Velva Labu 
Kuning 

 
Berdasarkan Gambar 9 diketahui 

bahwa penambahan jenis dan konsentrasi 
bahan penstabil yang berbeda memberikan 
pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

tekstur secara hedonik dan skoring. Purata 
untuk tekstur secara hedonik berkisar antara 
2,5 sampai 4,25. Dimana tingkat kesukaan 

panelis terhadap tekstur Velva labu kuning 
berada pada kriteria tidak suka sampai suka. 
Tekstur secara skoring memiliki purata 

berkisar antara 2,1 sampai 4,35 di mana 
panelis memberikan tanggapan yaitu tidak 
lembut sampai lembut. Perlakuan tanpa 

penstabil memiliki nilai yang paling rendah 
dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal 
ini menunjukkan panelis dapat membedakan 

Velva labu kuning tanpa penstabil dan Velva 
dengan bahan penstabil. Velva tanpa 
penstabil memiliki tekstur yang kasar dengan 

kristal es yang besar, sedangkan Velva 
dengan bahan penstabil memiliki tekstur yang 

lebih lembut. 
Bahan penstabil efektif untuk 

menghasilkan tekstur yang Iembut melalui 

kemampuannya untuk mengikat air di dalam 
carnpuran adonan Velva. Hal ini sesuai 
dengan (Masykuri, 2009) bahwa semakin 

tinggi penggunaan karagenan sebagai bahan 
penstabil pada es krim coklat akan 
menyebabkan tekstur es krim semakin 

lembut. Sama halnya dengan (Adi, 2004) 
bahwa semakin tinggi penggunaan bahan 
penstabil pada es krim ubi ungu akan 

menyebabkan tekstur semakin lembut. 
Menurut Arbuckle (1996) tekstur yang lembut 
dapat diperoleh apabila kristal es yang 

terbentuk cukup kecil dan cukup banyak 
udara yang terperangkap dalam adonan 

selama pembekuan sehingga Overrun produk 

cukup tinggi. Selain itu, pada tekstur secara 

hedonik terlihat tingkat kesukaan panelis lebih 
tinggi terhadap Velva labu kuning dengan 

penstabil tepung porang dibandingkan dengan 
karagenan. Menurut Glicksman (1969), 
penggunaan karagenan pada konsentrasi di 

atas 0,3-0,4% menyebabkan tekstur semakin 
keras dam mulai muncul rasa kenyal di mulut 
sehingga panelis kurang menyukainya. 

 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan uraian 

pembahasan yang terbatas pada lingkup 
penelitian maka ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 

1. Interaksi perlakuan jenis dan konsentrasi 
bahan penstabil memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap total padatan, serat 
kasar, pH, Overrun, resistensi, warna, dan 
tekstur namun tidak berbeda nyata 

terhadap aroma, rasa secara hedonik dan 
skoring Velva labu kuning. 

2. Perlakuan jenis bahan penstabil 

berpengaruh nyata terhadap total padatan, 
serat kasar, pH, Overrun, resistensi, 
warna, dan tekstur namun tidak berbeda 

nyata terhadap aroma, rasa secara 
hedonik dan skoring Velva labu kuning. 

3. Perlakuan konsentrasi bahan penstabil 

berpengaruh nyata terhadap total padatan, 
serat kasar, pH, Overrun, resistensi, 
warna, dan tekstur namun tidak berbeda 

nyata terhadap aroma, rasa secara 
hedonik dan skoring Velva labu kuning. 

4. Secara umum interaksi perlakuan 
penambahan tepung porang dengan 
konsentrasi 0,5% (P1K1) adalah perlakuan 

terbaik dengan total padatan 23,33%; pH 
4,72; serat kasar 0,47%; Overrun 19,56% 
; resistensi 14,28 menit, berwarna kuning, 

agak beraroma labu kuning, berasa agak 
manis dan bertekstur lembut. 

 

2. Saran  

Terbatas pada lingkup penelitian ini, 

maka dikemukaan saran sebagai berikut: 
1. Perlu dilakukan penelitian penggunaan 

bahan penstabil tepung porang dibawah 

konsentrasi 0,5% untuk meningkatan mutu 
Velva labu kuning. 

2. Perlu dilakukan pembuihan dengan ice 
cream maker untuk mendapatkan hasil 
Overrun yang lebih maksimal. 
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