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Abstrak 

Upaya untuk mengurangi impor beras di Indonesia yaitu dengan memanfaatkan 
sumber bahan lain seperti labu kuning sebagai alternatif dalam mengurangi 
penggunaan beras.  Labu kuning mengandung kadar β-karoten yang cukup tinggi 
yaitu 1569 µg/100 gram bahan yang dapat menjadi alternatif dalam mengurangi 
terjadinya defisiensi vitamin A.  Untuk mengurangi penggunaan tepung beras 
yaitu dengan cara penganekaragaman pangan berbasis pangan lokal sumber pro 
vitamin A dengan membuat produk pangan diantaranya yaitu kue apem. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan tepung labu 
kuning sebagai bahan pensubstitusi tepung beras terhadap kadar β-karoten dan 
daya terima pada apem labu kuning. Jenis penelitian ini yaitu eksperimental.  
Rancangan penelitian yang digunakan yaitu rancangan acak lengkap dengan 4 
perlakuan yang berbeda yaitu 0%, 5%, 10%, dan 15% dengan dua kali ulangan. 
Kadar β-karoten diperoleh dengan menggunakan metode spektrofotometer dan 
daya terima diperoleh dengan uji kesukaan terhadap 30 panelis. Uji statistik 
menggunakan One Way Anova dan dilanjutkan dengan uji LSD (Least Signifikant 
Different). Hasil Anova menunjukkan bahwa nilai p kadar β-karoten yaitu 0,000, 
dan nilai p daya terima apem terhadap warna 0,000, rasa 0,005, aroma 0,010, 
tekstur 0,569, dan kesukaan keseluruhan 0,025. Terdapat pengaruh substitusi 
tepung labu kuning terhadap kadar β-karoten, warna, rasa, aroma, dan kesukaan 
keseluruhan apem labu kuning, dan tidak terdapat pengaruh pada tekstur apem 
labu kuning. Kadar β-karoten terendah yaitu pada apem tanpa substitusi tepung 
labu kuning yaitu 0,037 µg/100 gram dan yang tertinggi yaitu pada substitusi 15% 
sebesar 0,157 µg/100 gram. Apem yang paling disukai yaitu apem dengan 
subtitusi tepung labu kuning 0%. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang 
pembuatan apem labu kuning agar memperoleh warna, rasa, aroma, dan kesukaan 
keseluruhan apem yang baik dengan mengurangi jumlah substitusi tepung labu 
kuning dan penambahan vanilli untuk mengatasi aroma khas pada apem labu 
kuning.  
 
Kata Kunci : Tepung Labu Kuning, Kadar β-Karoten, Daya Terima, dan Apem 
Kepustakaan : 31 (1997 – 2015) 
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EFFECT OF PUMPKIN (Cucurbita moschata) SUBTITUTION ON THE 
LEVEL OF β-CAROTENE AND RECEPTIVITY OF APEM 

 
Abstract 

 
The efforts to reduce the imports of rice in Indonesia is by using other food 
sources such as pumpkin as an alternative way to reduce the use of rice. Pumpkin 
contain β-carotene in quite high level, 1569 mg/ 100 grams, an alternative food 
material to reduce the deficiency of vitamin A. To reduce the use of rice flour is 
by applying food diversification based on local food sources of pro-vitamin A by 
making food products like apem cake. The purpose of this study was to determine 
the effect of pumpkin use as the substituents material of rice flour on β-carotene 
and receptive level of pumpkin apem. This study is an experimental research. The 
design applied in this study is complete randomized design with four different 
treatments, they were: 0%, 5%, 10%, and 15% with two replications. The level of 
Β-carotene was obtained by using a spectrophotometer and the receptive level was 
obtained by using fondness test with 30 panelists. The statistical test was done by 
using One Way ANOVA , then followed by LSD (Least signifikant Different). 
Based on the result of ANOVA test, indicated the value of p β-carotene level is 
0.000, and the p-value of apem receptive color is 0.000, flavor 0.005, aroma 
0.010, texture 0.569 and overall fondness 0.025. There is an effect of pumpkin 
flour substitution on the level of β-carotene, color, flavor, aroma and overall 
fondness of pumpkin apem, and there is no effect on the texture of pumpkin apem. 
The lowest levels of β-carotene is in the apem without pumpkin flour substitution, 
0.037 g/ 100 g and the highest is with subtitution at 15%, 0.157 g/ 100 g. The 
most preferred apem is the one with pumpkin flour substitution 0%. There should 
be further research of pumpkin apem making to obtain the color, flavor, aroma, 
and overall fondness of good apem either by reducing the amount of pumpkin 
flour substitution and adding vanilla to reduce the typical aroma in pumpkin 
apem. 
 
Keywords: Pumpkin Flour, β-Carotene level, Receptive, and Apem 
Bibliography: 31 (1997 - 2015) 
 

1. PENDAHULUAN 

Impor beras di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) RI tahun 2010 

sebanyak 687.582,971 ton, tahun 2011 sebanyak 1.622.230,265 ton dan selama 

bulan Januari hingga Agustus 2015 Indonesia mengimpor beras sebanyak 225.029 

ton.  Beras yang diimpor tersebut selain sebagai makanan pokok juga digunakan 

sebagai bahan dasar pembuatan tepung beras.  Salah satu alternatif yang dapat 

dilakukan dalam mendukung upaya pemerintah mengurangi impor beras dan 

meningkatkan ketahanan pangan nasional yaitu dengan mengurangi penggunaan 
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produk pangan berbasis beras yaitu dengan pemanfaatan pangan lokal untuk 

olahan pangan (Martina, 2007). 

Labu kuning merupakan sumber bahan lokal yang dapat menjadi alternatif 

dalam mengurangi penggunaan produk pangan berbasis beras karena kuantitasnya 

yang melimpah di Indonesia.  Poduksi nasional labu kuning dari tahun 2012 – 

2014 meningkat yaitu pada tahun 2012 mencapai 496.781 ton, tahun 2013 

sebanyak 518.732 ton, dan tahun 2014 sebanyak 523.063 ton (Dinas Pertanian 

Kabupaten Blora, 2014).  Labu kuning merupakan salah satu komoditas pertanian 

yang mengandung beta karoten cukup tinggi dibandingkan bahan pangan lain 

yaitu 1569 µg/100 gram (Nurhidayati, 2011) sedangkan pada ubi jalar kuning 

yaitu 190 – 533 µg/100 gram (Teow CC, 2007, dan BALITKABI, 2012). 

Salah satu alternatif untuk mengurangi terjadinya defisiensi vitamin A dan 

mengurangi penggunaan tepung beras yaitu dengan cara penganekaragaman 

pangan berbasis pangan lokal sumber pro vitamin A.  Penganekaragaman yang 

dapat dilakukan yaitu dengan membuat produk pangan, diantaranya adalah kue 

apem labu kuning. 

Apem adalah sejenis kue tradisional yang cukup banyak dikenal masyarakat 

dan terbuat dari bahan baku utama tepung beras.  Perkembangan budaya, 

modernitas, serta membaiknya keadaan ekonomi mengakibatkan semakin kurang 

dikenalnya makanan tradisional yang mengarah pada kepunahan.  Berdasarkan 

latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh 

substitusi tepung labu kuning terhadap tingkat pengembangan, kadar β-karoten, 

dan daya terima apem. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimental.  Rancangan 

penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan.  

Konsentrasi substitusi tepung labu kuning dari berat tepung beras yaitu 0%, 5%, 

10%, dan 15%.  Masing-masing perlakuan dengan 2 kali ulangan.  Kadar β-

karoten diperoleh dengan menggunakan metode spektrofotometer, sedangkan 



4 
 

daya terima diperoleh dengan uji kesukaan yang dilakukan pada 30 panelis dari 

mahasiswa jurusan gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Uji kadar β-karoten dan daya terima dianalisis menggunakan One Way Anova 

dengan taraf signifikan 95%.  Jika ada pengaruh masing-masing perlakuan maka 

dilanjutkan dengan uji Least Signifikan Different (LSD). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Penelitian 

Apem pada penelitian ini adalah apem yang dibuat dari bahan dasar tepung 

beras dengan variasi substitusi tepung labu kuning.  Variasi substitusi tepung 

labu kuning yang digunakan pada penelitian ini yaitu substitusi tepung labu 

kuning 0%, 5%, 10%, dan 15%. Persentase substitusi tepung labu kuning yang 

digunakan dalam pembuatan apem ini yaitu diperoleh dari penelitian 

Nurcahyawati (2015) tentang substitusi tepung labu kuning pada pembuatan 

cake labu kuning dengan persentase tepung labu kuning 5% yang paling 

disukai oleh panelis. 

Kadar β-karoten diperoleh dengan menggunakan metode spektrofotometer 

dan daya terima diperoleh dengan uji kesukaan terhadap 30 panelis yaitu 

mahasiswa jurusan gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Uji kadar β-

karoten dan daya terima dianalisis menggunakan One Way Anova dengan taraf 

signifikan 95% dan jika terdapat pengaruh, dilanjutkan dengan uji LSD (Least 

Signifikan Different). 

 

B. Hasil Penelitian 

1. Kadar β-Karoten Apem Substitusi Tepung Labu Kuning 

Kadar β-karoten yaitu kandungan mikrogram β-Karoten dalam 100 gram 

apem labu kuning yang diukur dengan menggunakan metode 

spektrofotometer.  Hasil kadar β-karoten apem labu kuning dengan 

substitusi tepung labu kuning dapat dilihat pada Tabel 1. 
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 Tabel 1. 
Hasil Kadar β-Karoten pada Apem Labu Kuning 

Tiap µg/100 gram 
No. Persentase Substitusi 

Tepung Labu Kuning 
Ulangan (µg/100 

gram) 
Rata-rata Nilai 

p 
1 2 

1. 0% 0,037 0,037 0,037a ± SD 0,000 
2. 5% 0,073 0,073 0,073b ± SD 
3. 10% 0,120 0,119 0,119c ± SD 
4. 15% 0,158 0,157 0,157d ± SD 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa rata-rata kadar β-Karoten 

pada apem yang tanpa substitusi tepung labu kuning memiliki kadar β-

Karoten paling rendah yaitu 0,037 µg/100 gram sedangkan pada apem 

dengan substitusi tepung labu kuning 15% memiliki kadar β-Karoten yang 

paling tinggi yaitu 0,157 µg/100 gram apem labu kuning.  Berdasarkan hasil 

tersebut dapat diketahui bahwa semakin tinggi substitusi tepung labu kuning 

maka semakin tinggi pula kadar β-Karoten pada apem labu kuning tersebut. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Widyastuti (2015) tentang pengaruh 

substitusi tepung labu kuning terhadap kadar β-Karoten dan daya terima 

pada biskuit labu kuning yang menyatakan bahwa semakin tinggi substitusi 

tepung labu kuning, maka semakin tinggi pula kadar β-Karoten pada biskuit 

labu kuning tersebut.  Kadar β-Karoten tertinggi yaitu pada biskuit dengan 

substitusi tepung labu kuning 15%. 

 

2. Daya Terima 

Daya terima panelis terhadap apem labu kuning dengan substitusi tepung 

labu kuning meliputi warna, aroma, rasa, tekstur, dan kesukaan keseluruhan 

yang dilakukan kepada panelis agak terlatih yaitu mahasiswa jurusan gizi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta yang pernah melakukan uji daya 

terima sebanyak 30 orang.  Daya terima apem labu kuning dengan substitusi 

tepung labu kuning dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. 
Nilai Rata-rata Panelis Berdasarkan Uji Kesukaan 

Perlakuan Warna Rasa Aroma Tekstur Kesukaan 
Keseluruhan

0% 4,63c 4,23b 4,50b 3,93 4,40b 
5% 3,97b 4,07b 4,47b 4,30 4,27b 
10% 3,83b 4,07b 3,93ab 4,23 4,13ab 
15% 2,97a 3,20a 3,70a 4,23 3,70a 

Nilai p 0,000 0,005 0,010 0,569 0,025 
   Keterangan :Notasi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata 

Substitusi tepung labu kuning yang semakin banyak menyebabkan warna 

apem semakin pekat. Tepung labu kuning juga mengandung gula/pati yang 

dapat menyebabkan reaksi pencoklatan atau reaksi maillard, yaitu reaksi 

antara gula/pati yang menyebabkan warna menjadi gelap. Hal ini juga dapat 

mempengaruhi daya terima panelis terhadap warna apem labu kuning 

menjadi kurang disukai. 

Berdasarkan uji Anova yang dilakukan dengan taraf signifikan 95% 

menunjukkan nilai p=0,000 (<0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara daya terima panelis terhadap warna apem 

labu kuning sehingga dilanjutkan dengan Uji LSD (Least Signifikan 

Different). Berdasarkan uji LSD menunjukkan bahwa apem dengan 

substitusi tepung labu kuning 0% berbeda nyata dengan substitusi tepung 

labu kuning 5%, 10%, dan 15%. Sedangkan apem dengan substitusi tepung 

labu kuning 5% dan 10% tidak berbeda nyata. 

Berdasarkan hasil uji daya terima rasa apem labu kuning, semakin tinggi 

substitusi tepung labu kuning, semakin rendah daya terima panelis terhadap 

rasa apem.  Hal tersebut sejalan dengan penelitian Igfar (2012) tentang 

pengaruh penambahan tepung labu kuning dan tepung terigu terhadap 

pembuatan biskuit yang menyatakan bahwa semakin banyak labu kuning 

yang digunakan maka semakin khas rasa labu kuning tersebut pada biskuit 

yang dihasilkan.  Rasa khas labu kuning ini yang dapat mempengaruhi daya 

terima panelis terhadap rasa apem labu kuning menjadi kurang disukai. 
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Berdasarkan uji Anova dengan taraf signifikan 95% menunjukkan bahwa 

nilai p=0,005 (<0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara daya terima panelis terhadap rasa apem labu kuning 

sehingga dilanjutkan dengan Uji LSD (Least Signifikan Different). 

Berdasarkan uji LSD menunjukkan bahwa apem dengan substitusi tepung 

labu kuning 15% berbeda nyata dengan substitusi tepung labu kuning 5%, 

10%, dan 0%. Sedangkan apem dengan substitusi tepung labu kuning 0%, 

5% dan 10%  tidak berbeda nyata. 

Berdasarkan hasil uji daya terima aroma apem labu kuning menunjukkan 

bahwa semakin tinggi substitusi tepung labu kuning, semakin rendah daya 

terima panelis terhadap aroma apem labu kuning.  Aroma yang dihasilkan 

pada produk apem labu kuning ini dipengaruhi oleh tepung labu kuning 

yang disubstitusikan.  Hal ini sejalan dengan penelitian Rahmi, dkk (2011) 

tentang penggunaan buah labu kuning sebagai sumber antioksidan dan 

pewarna alami pada produk mie basah menyatakan bahwa tepung labu 

kuning memiliki sifat spesifik dengan aroma yang khas.   

Berdasarkan uji Anova yang dilakukan dengan taraf signifikan 95% 

didapatkan nilai p=0,010 (<0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara daya terima panelis terhadap 

aroma apem labu kuning sehingga dilanjutkan dengan Uji LSD (Least 

Signifikan Different). Berdasarkan uji LSD menunjukkan bahwa apem 

dengan substitusi tepung labu kuning 15% berbeda nyata dengan substitusi 

tepung labu kuning 5% dan 10%. Apem dengan substitusi tepung labu 

kuning 0% dan 10% berbeda nyata. Sedangkan apem dengan substitusi 

tepung labu kuning 0% dan 5%, tidak berbeda nyata. Apem dengan 

substitusi tepung labu kuning 10% tidak berbeda nyata dengan substitusi 

tepung labu kuning 5% dan 15%. 

Berdasarkan hasil uji daya terima tekstur apem labu kuning menunjukkan 

bahwa apem yang paling disukai yaitu apem dengan substitusi tepung labu 

kuning 5% yaitu dengan hasil uji 4,3 (agak suka).  Perbedaan substitusi 

tepung labu kuning pada tiap perlakuan dapat mempengaruhi tekstur yang 
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dihasilkan dari apem labu kuning.  Tepung labu kuning bersifat higroskopis 

(mudah menyerap air) dan mengandung pektin dan serat yang mampu 

mengikat air lebih baik daripada tepung terigu (Lestario, dkk, 2012).  Oleh 

karena itu apem dengan substitusi tepung labu kuning cenderung memiliki 

tekstur yang lebih empuk dibandingkan dengan apem tanpa substitusi 

tepung labu kuning.  Hal tersebut sejalan dengan penelitian Sari (2015) 

bahwa semakin banyak tepung labu kuning yang ditambahkan, semakin 

meningkat pula kadar air pada biskuit labu kuning.  Hal tersebut yang 

menjadikan tekstur biskuit labu kuning dari segi kerenyahannya semakin 

menurun.   

Berdasarkan hasil uji daya terima kesukaan keseluruhan apem 

menunjukkan bahwa semakin tinggi substitusi tepung labu kuning yang 

digunakan, semakin rendah daya terima panelis terhadap kesukaan 

keseluruhan apem labu kuning.  Hal ini dapat disebabkan karena warna 

yang terlalu coklat pekat dan kurang menarik, aroma khas labu kuning, dan 

rasa yang khas dari labu kuning. 

Berdasarkan uji Anova yang dilakukan dengan taraf signifikan 95% 

diperoleh nilai p=0,025 (<0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara daya terima panelis terhadap kesukaan 

keseluruhan apem labu kuning sehingga dilanjutkan dengan Uji LSD (Least 

Signifikan Different). Berdasarkan uji LSD menunjukkan bahwa apem 

dengan substitusi tepung labu kuning 15% berbeda nyata dengan substitusi 

tepung labu kuning 5%, dan 0%. Sedangkan apem dengan substitusi tepung 

labu kuning 10% tidak berbeda nyata dengan substitusi tepung labu kuning 

0%, 5%, dan 15%. 

 

4. KESIMPULAN 

1. Rata-rata kadar β-karoten pada apem labu kuning dengan substitusi tepung 

labu kuning 0% yaitu 0,037 µg/100 gram, pada apem dengan substitusi tepung 

labu kuning 5% yaitu sebesar 0,073 µg/100 gram, pada apem dengan substitusi 

tepung labu kuning 10% yaitu sebesar 0,119 µg/100 gram, dan pada apem 
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dengan substitusi tepung labu kuning 15% yaitu sebesar 0,157 µg/100 gram.  

Semakin tinggi substitusi tepung labu kuning maka semakin tinggi β-karoten 

pada apem labu kuning. 

2. Daya terima panelis terhadap warna, rasa, aroma, dan kesukaan keseluruhan 

yang paling disukai yaitu pada apem dengan substitusi tepung labu kuning 0%.  

Sedangkan tekstur yang paling disukai yaitu apem dengan substitusi tepung 

labu kuning 5%. 

3. Terdapat pengaruh substitusi tepung labu kuning terhadap kadar β-karoten 

apem. 

4. Terdapat pengaruh daya terima terhadap warna, rasa, aroma, dan kesukaan 

keseluruhan apem labu kuning. Tidak terdapat pengaruh daya terima terhadap 

tekstur apem labu kuning. 
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