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BAB I 

PENDAHULUAN 

   

1.1 Latar Belakang 

Labu kuning (Cucurbita moschata Duchesne) merupakan salah satu jenis 

tanaman yang telah banyak terdapat di Indonesia. Labu kuning termasuk dalam 

famili Cucurbitaceae. Labu kuning di Indonesia cukup potensial, yaitu sekitar       

20-21 ton per hektar (Data Badan Pusat Statistik dalam Kumala dan Nurlaela, 

2015). Labu kuning banyak dimanfaatkan sebagai makanan olahan seperti dodol, 

kolak, dan keripik (Usmiati, et al., 2005). Bagian labu kuning yang dapat 

dimanfaatkan selain daging buah adalah bijinya.  

Berdasarkan penelitian Atuonwu dan Akobundu (2010); El-Aziz dan El-

Kalek (2011), biji labu kuning berpotensi memiliki aktivitas antioksidan dan 

menurut penelitian Primawati (2007), aktivitas antioksidan dari biji labu kuning 

sebesar 47,01%. Biji labu kuning dapat menjadi sumber protein yang baik karena 

jumlah protein yang terdapat dalam 100 gram biji labu kuning yaitu sebanyak   

39,25 gram. Menurut Teugwa, et al. (2013), biji labu kuning banyak digunakan 

untuk mengobati diabetes di wilayah Afrika yang sebelumnya telah dilakukan 

pengujian kepada tikus percobaan. Selain itu, biji labu kuning telah digunakan 

sebagai obat cacing dan obat untuk gangguan fungsional kandung kemih di 

Amerika Utara dan Meksiko (El-Aziz dan El-Kalek, 2011). 

Biji labu kuning yang biasanya hanya diolah menjadi makanan ringan perlu 

ditingkatkan pemanfaatannya dan dapat dimanfaatkan sebagai minuman fermentasi 

yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Kebutuhan 
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masyarakat akan pangan fungsional perlu ditingkatkan. Minuman fermentasi dapat 

menjadi salah satu pangan fungsional yang dapat memberikan manfaat bagi 

kesehatan. Minuman fermentasi memiliki kandungan asam organik, seperti asam 

laktat dan probiotik yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan (Vasudha dan 

Mishra, 2013). Menurut penelitian dari Wardani (2011); Mardianto (2015); 

Kencana (2015), kandungan flavonoid serta fenolik dalam produk dapat terjadi 

peningkatan karena adanya proses fermentasi. Pada umumnya bahan pangan dapat 

menjadi substrat yang baik bagi pertumbuhan probiotik khususnya bahan pangan 

yang banyak mengandung komponen pangan fungsional, seperti serat, mineral, 

vitamin, dan antioksidan (Yoon, et al., 2004).  

Pada penelitian minuman fermentasi dari biji labu kuning, salah satu faktor 

yang diteliti adalah rasio antara biji labu kuning dengan air. Penelitian ini 

menggunakan tiga rasio antara biji labu kuning dengan air yang berbeda, rasio 

antara biji labu kuning dengan air yang berbeda mengacu pada penelitian Ariyanto, 

et al. (2015), yang mendapatkan bahwa rasio antara biji dengan air terbaik adalah 

1:5 karena presentasi lemak, protein dan karbohidrat yang terekstrak paling tinggi 

pada biji-bijian, serta menurut penelitian Primurdia dan Kusnadi (2014), minuman 

fermentasi yang terbaik dihasilkan dengan rasio buah dan air 1:4. Menurut Usmiati 

dan Utami (2008), rasio kacang dan air terbaik adalah 1:5 yang didapat dari 

pembuatan minuman fermentasi kacang tanah yang memiliki karakteristik mirip 

dengan bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini. Rasio air terendah pada 

penelitian terdahulu menghasilkan minuman fermentasi yang menghasilkan total 

bakteri asam laktat dan pH terbaik (Usmiati dan Utami, 2008; Primurdia dan 
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Kusnadi, 2014). Berdasarkan pada penelitian terdahulu maka pada penelitian ini 

digunakan rasio antara biji dengan air yaitu 1:3, 1:4, dan 1:5. 

Selain rasio antara biji labu kuning dengan air, faktor lain dari penelitian ini 

adalah menentukan konsentrasi susu skim yang digunakan dalam pembuatan 

minuman fermentasi dari biji labu kuning, menurut Wardani (2009), penambahan 

susu skim dapat menghasilkan asam laktat yang optimal. Selain itu, pada pembuatan 

minuman fermentasi, semakin tinggi konsentrasi susu skim yang ditambahkan maka 

total bakteri asam laktat yang dihasilkan semakin tinggi (Khotimah dan Kusnadi, 

2014). 

Susu skim yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua 

konsentrasi. Konsentrasi susu skim yang digunakan merujuk pada penelitian 

Rachelia (2014) yang mendapatkan konsentrasi susu skim terbaik sebanyak 4% dari 

hasil pembuatan minuman fermentasi dari sari kacang tanah yang memiliki 

karakteristik bahan baku yang mirip dengan biji labu kuning, penelitian Leo (2013) 

yang mendapatkan konsentrasi susu skim terbaik sebanyak 5% dari hasil pembuatan 

minuman fermentasi sari kacang tolo yang menggunakan bakteri asam laktat, 

penelitian Sari (2014), yang mendapatkan konsentrasi susu skim terbaik sebanyak 

10% dari hasil penelitian pembuatan minuman fermentasi dari bahan baku buah bit 

dengan menggunakan bakteri asam laktat. Berdasarkan pada penelitian pendahulu 

maka pada penelitian ini, pembuatan minuman fermentasi dari biji labu kuning 

menggunakan dua jenis konsentrasi susu skim yaitu 5 dan 10%. 

Pada penelitian ini juga akan diuji perbandingan dari kultur bakteri asam 

laktat yang digunakan. Proses fermentasi menggunakan dua jenis bakteri asam 

laktat sebagai kultur, yaitu Lactobacillus plantarum dan Streptococcus 
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thermophilus. Penggunaan gabungan antara dua bakteri asam laktat, yaitu 

Lactobacillus plantarum dan Streptococcus thermophilus dalam pembuatan 

minuman fermentasi dapat meningkatkan viskositas, meningkatkan jumlah total 

bakteri asam laktat, meningkatkan nilai total asam tertitrasi, dan menurunkan pH 

serta dapat bertahan pada lingkungan asam dan bersifat probiotik (Retnowati dan 

Kusnadi, 2014). Penggabungan kedua kultur tersebut dalam proses fermentasi juga 

dapat meningkatkan pertumbuhan serta proses pengasaman produk yang dapat 

menghasilkan produk dengan kualitas dan karakteristik yang lebih baik (Hui, et al., 

2005). 

Perbandingan kultur pada penelitian pembuatan minuman fermentasi 

dengan bahan dasar biji labu kuning akan menggunakan tiga rasio. Berdasarkan 

penelitian Sari (2014) yang mengatakan bahwa rasio kultur terbaik pada pembuatan 

minuman fermentasi adalah 1:1, dan diperkaya dengan penelitian Rum (2010) yang 

mengatakan bahwa perbandingan kultur terbaik adalah 1:1 karena menghasilkan 

jumlah sel dan asam laktat terbaik maka pada penelitian ini menggunakan 

perbandingan kultur antara Lactobacillus plantarum dan Streptococcus 

thermophilus yaitu 1:2; 1:1, dan 2:1. 

Pada penelitian ini minuman fermentasi dari biji labu kuning yang 

dihasilkan akan dianalisis (total bakteri asam laktat, nilai pH, total asam tertitrasi) 

serta dibandingkan dengan standar. Produk dengan formulasi terbaik akan lakukan 

pengujian secara kimia (aktivitas antioksidan, fenolik, flavonoid) serta 

mikrobiologi (koliform), dan akan dievaluasi dengan uji proksimat, uji hedonik, 

serta uji toksisitas sehingga akan dihasilkan minuman fermentasi biji labu kuning 
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yang memenuhi standar minuman fermentasi dan dapat diterima oleh panelis secara 

sensori. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Penelitian ini menggunakan bahan dasar biji labu kuning dalam pembuatan 

minuman fermentasi. Biji labu kuning memiliki kandungan protein yang tinggi dan 

sifat potensial sebagai bahan pangan yang berpotensi mengandung aktivitas 

antioksidan, tetapi biji labu kuning jarang dimanfaatkan oleh masyarakat terutama 

pemanfaatannya dalam pembuatan minuman fermentasi. Biji labu kuning hanya 

dikonsumsi sebagai makanan ringan padahal buah labu kuning banyak terdapat di 

Indonesia. Biji labu kuning yang memiliki kandungan serat, protein, zat besi dan 

magnesium dapat menjadi nutrisi bagi pertumbuhan bakteri asam laktat. Oleh 

karena itu, biji labu kuning dapat dimanfaatkan dalam pembuatan minuman 

fermentasi dengan menggunakan bakteri asam laktat.  

Pada penelitian ini akan dilakukan penentuan rasio antara air dengan biji 

labu kuning dan susu skim serta menentukan rasio kultur yang digunakan 

(Lactobacillus plantarum dan Streptococcus thermophilus). Faktor-faktor tersebut 

perlu diketahui agar didapatkan formulasi yang sesuai dengan standar minuman 

fermentasi. Selain itu, pada produk akhir terbaik akan dilihat aktivitas antioksidan 

pada minuman fermentasi biji labu kuning, serta akan diuji karakteristik kimia 

seperti total fenolik, flavonoid, dan mikrobiologi seperti koliform dari minuman 

fermentasi biji labu kuning, dan akan dilakukan uji hedonik, proksimat, serta 

toksisitas. Pada penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan produk minuman 
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fermentasi dari biji labu kuning yang memenuhi standar minuman fermentasi dan 

dapat diterima oleh panelis secara sensori. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu memanfaatkan biji labu kuning 

(Cucurbita moshcata D.) dalam pembuatan minuman fermentasi. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk: 

1. menentukan formulasi dari rasio antara biji labu kuning dengan air (1:3, 1:4, 

1:5) serta susu skim (5%, 10%) dalam pembuatan minuman fermentasi biji 

labu kuning; 

2. menentukan rasio kultur Lactobacillus plantarum dan Streptococcus 

thermophilus (1:1, 1:2, 2:1) dalam pembuatan minuman fermentasi biji labu 

kuning; dan 

3. mengetahui penerimaan dari panelis terhadap minuman fermentasi biji labu 

kuning untuk produk terbaik dengan uji hedonik.




