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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada saat ini masyarakat masih sedikit memanfaatkan labu kuning sebagai 

bahan pangan. Hal ini disebabkan masyarakat masih belum mengetahui 

kandungan gizi yang terdapat pada buah labu kuning tersebut. Tetapi secara 

umum labu kuning ini kaya akan kandungan serat, vitamin, mineral, juga air 

sehingga bermanfaat bagi kesehatan. Labu kuning dapat diolah berbagai jenis 

makanan karena cita rasa sangat enak sehingga dapat digunakan sebagai sayur 

lodeh, sayur asam, sup, dodol, dan juga manisan. Selain itu juga memiliki tekstur 

lembut dan cita rasa sedikit manis sehingga cocok dipadankan dengan beragam 

bahan. Jadi dapat diketahui bahwa dari kandungan gizi yang lengkap dan harga 

labu kuning yang relatif murah dapat dibuat sebagai bahan makanan yang 

memiliki sumber gizi yang baik yaitu dibuat cake.  

Cake adalah kue yang berbahan dasar tepung terigu (umumnya tepung 

terigu), gula, dan telur. Cake umumnya dimatangkan dengan cara dipanggang atau 

dioven, walaupun ada juga yang dikukus. Cake juga menjadi salah satu menu 

cemilan yang terus diminati sampai sekarang. Selain cake harganya agak mahal, 

cara penyajiannya juga agak rumit dan rasanya enak. Adapun jenis-jenis cake 

yang beredar dipasaran antara lain cake kering dan cake basah. Cake disebut juga  

makanan ringan, cake juga mudah didapatkan dimana saja mulai dari toko-toko 

kecil, diswalayan adapun juga di mall-mall terbesar. Tetapi cake yang jarang di 

peroleh oleh masyarakat yaitu cake dari labu kuning. 
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Cake dari labu kuning, sangat mudah pengolahannya, selain harga labu 

kuning murah, juga memiliki kandungan serat, vitamin dan karbohidrat yang tinggi. 

Selain itu, di dalam waluh terkandung 34 kalori, lemak 0.8 g, 45 mg kalsium, dan 

mineral 0.8 g sehingga labu kuning sangat baik dikonsumsi oleh anak-anak maupun 

orang tua, karena kandungan gizi yang terdapat didalamnya sangat baik untuk 

kesehatan tubuh. Pada anak-anak dapat digunakan untuk menambah nafsu makan dan 

potensi sebagai obat cacingan (Dalimartha, 2011).  

Labu kuning atau waluh merupakan bahan pangan yang kaya vitamin A, B dan 

C, mineral, serta karbohidrat. Daging buahnya pun mengandung antioksidan sebagai 

penangkal berbagai jenis kanker. Sifat labu yang lunak dan mudah dicerna banyak 

mengandung karoten (pro vitamin A) cukup tinggi, dapat menambah warna yang 

menarik dalam olahan pangan lainnya. Tetapi, sejauh ini pemanfaatannya belum 

optimal (Wiryo, 2002). 

Menurut Amin (2008), labu kuning merupakan salah satu buah dengan 

kandungan serat yang tinggi, sehingga sangat baik untuk dijadikan sebagai 

pengganti nasi. Dari segi kesehatan labu juga punya segudang manfaat. Labu 

kuning mengandung karetenoin yang sebagian besar berbentuk betakaretonoit 

yang berfungsi untuk melindungi mata dari serangan katarak, kanker, jantung, 

pengobatan desentri, ginjal, diare dan penyakit lainnya. Dalam setiap 100 gr labu 

kuning, misalnya terkandung 34 kal, 1.1 g protein, 0.3 g lemak, 0.8 g mineral dan 

45 mg kalsium, vitamin B1, vitamin C, Kalsium, Fosfor, Besi, Kalium, dan 

natrium. Sekitar 100 g labu kuning mengandung vitamin A 29.030 IU, Vitamin C 

23 ml, magnesium 66 mg, kalsium 113 mg, fosfor 118 ml, Zat besi 1,8 ml, sodium 

9 mg, dan potasium 1,089 mg. Sedangkan daun suji tidak mengandung protein 
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karena daun suji hanya merupakan pewarna alami pada makanan yang 

memberikan warna hijau.    

Saat ini, cake perlu diwaspadai oleh masyarakat karena banyak berita bahwa 

pembuatan cake menggunakan bahan pewarna tekstil. Jika dikonsumsi secara 

berlebihan akan mengakibatkan kanker yang berbahaya bagi kesehatan. Cake 

yang baik umumnya memang tidak tahan lama karena tidak mengandung bahan 

pengawet. Cake tanpa pengawet dan tanpa pewarna tekstil hanya bertahan 7-10 

hari sementara cake yang ditambah pengawet dan pewarna tesktil dalam waktu 

15-21 hari masih kelihatan segar. 

Salah satu pewarna alami yang sering dipakai pada makanan dan minuman 

adalah daun suji. Daun suji (Dracaena angustifolia) banyak digunakan sebagai 

bahan pewarna hijau, selain memberikan pewarna hijau, nilai jadinya daun suji 

juga memberikan aroma harum yang khas. 

Menurut penelitian Amin (2008), Cake labu sebagai alternatif menu sarapan 

yang lezat dan bergizi, selain itu menurut Susilowati (2008) Flake labu kuning 

(Curcubita moschata) dengan kadar vitamin A tinggi (pumpki (Curcubita 

moschata) flake with high-vitamin a content). Berdasarkan penelitian diatas, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “UJI KADAR PROTEIN 

DAN ORGANOLEPTIK PADA CAKE LABU KUNING (Cucurbita 

moschata) DENGAN PENAMBAHAN PEWARNA ALAMI” 
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B. Pembatasan Masalah 

Agar pokok masalah yang dibahas tidak terlalu luas dan untuk mempermudah 

memahami masalah maka permasalahan dibatasi sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian  : Labu kuning dengan penambahan pewarna alami 

2. Obyek penelitian   : Kadar protein dan organoleptik pada cake labu kuning 

3. Parameter            : Kadar protein dan organoleptik yang meliputi warna, rasa,       

aroma dan tekstur 

4. Pewarna alami      : Ekstrak daun suji (Dracaena angustifolia) 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang perlu dibahas akan 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 

Adakah pengaruh kadar protein dan uji organoleptik pada cake labu kuning 

(Cucurbita moschata) dengan penambahan pewarna alami? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui berapakah kadar protein dan uji organoleptik cake labu kuning 

(Cucurbita moschata) dengan penambahan pewarna alami. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum penelitian ini dapat dijadikan pengalaman yang dapat 

disosialisasi ke masyarakat bahwa olahan cake labu kuning dapat diolah 

dengan adanya variasi. 

Secara khusus penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan untuk menguji 

kadar protein pada cake labu kuning dengan penambahan pewarna alami. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Masyarakat 

1) Hasil penelitian dapat dikembangkan sebagai sentra usaha kecil yang 

dapat menambah pendapatan masyarakat. 

2) Menambah pengetahuan dan informasi kepada masyarakat untuk 

menambah wawasan tentang keanekaragaman pangan melalui 

pengolahan cake 

b. Bagi Peneliti 

1) Dapat memperoleh pengalaman langsung bagaimana cara membuat 

cake labu kuning dengan variasi penambahan pewarna alami. 

2) Dapat menambah wawasan, pengetahuan, maupun ketrampilan peneliti 

khususnya yang terkait dengan penelitian cake labu kuning 

3) Menambah wawasan keilmuan dan pengalaman dalam penelitian 

khususnya pada pembuatan cake labu kuning dengan penambahan 

pewarna alami 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

1) Memberi sumbangan pemikiran dan dapat dipakai sebagai bahan 

masukan apabila melakukan penelitian sejenis 

2) Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi penelitian 

selanjutnya.  

 

 

 

 


