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PENDAHULUAN 

Kekurangan vitamin A merupakan 
salah satu masalah gizi utama di negara-
negara berkembang, termasuk Indonesia. 
Menurut data WHO, penderita kekurangan 
vitamin A di Sulawesi Selatan mencapai 2,9 
%, menempati angka tertinggi dari sejumlah 
propinsi di Indonesia (Anonim, 2010). 
Berdasarkan hasil evaluasi Kinerja 
Kekurangan Vitamin A (KVA) tahun 2006, 
di Jawa Barat ditemukan 19,4 % balita 
dengan kadar vitamin A di bawah standar 
minimum WHO yakni 20 mikro gram / dL 
(Anonim1, 2009).  

Labu kuning (Cucurbita 
moschata Durch) memiliki kandungan β-
karoten atau provitamin A yang tinggi yaitu 
180 SI/ g (Murdijati-Gardijito dkk., 1989 
dalam Anggrahini dkk., 2006) sehingga 
mempunyai potensi untuk dimanfaatkan 
sebagai sumber β-karoten alami. Hal ini 
didukung dengan penyebaran buah labu 
kuning yang cukup merata di Indonesia, 
hampir semua kepulauan di nusantara 
dijumpai tanaman labu kuning. Data FAO 
juga menunjukkan produksi labu kuning di 
Indonesia sangat tinggi, tahun 1999 
produksinya mencapai 73.744 ton, tahun 
2000 meningkat menjadi 83.333 ton, dan 
pada tahun 2001 menjadi 96.667 ton 
(Anonim, 2003 dalam Pahlevie, 2011).  

Labu kuning atau waluh termasuk 
komoditas pangan yang telah dikenal 
masyarakat namun pemanfaatannya masih 
sangat terbatas. Hal ini disebabkan karena 
masyarakat masih belum terlalu menyadari 
akan potensi dan kandungan gizi yang 
dimiliki buah tersebut. Secara umum labu 
kuning kaya akan kandungan vitamin A, 
vitamin C, mineral, dan karbohidrat serta 
antioksidan yang bermanfaat sebagai anti 
kanker (Kamsiati, 2010 ). Selain itu 
kandungan serat labu kuning juga cukup 
tinggi, sehingga sangat berguna untuk 
memperlancar pencernaan, menurunkan 
risiko kanker dan penyakit jantung koroner 
(Anonim3, 2009). 

 Mengingat beberapa kelebihan yang 
dimilikinya dan harganya yang relatif murah, 
labu kuning dapat dimanfaatkan sebagai 
bahan fortifikasi makanan yang baik. Untuk 
tujuan tersebut, labu kuning diolah menjadi 
produk yang tahan lama disimpan seperti 
tepung. Tepung labu kuning merupakan salah 
satu alternatif untuk mengatasi permasalahan 
gizi, khususnya kekurangan vitamin A seperti 
yang sudah dijelaskan diatas. Dengan 
kandungan gizi yang dimilikinya, terutama 
beta karoten (provitamin A) nya yang tinggi, 
tepung labu kuning sangat baik untuk 
fortifikasi. Tepung labu kuning berpotensi 
sebagai pendamping terigu dalam berbagai 
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produk olahan pangan sehingga produk 
olahan yang ditambah dengan tepung labu 
kuning mempunyai warna dan rasa yang 
menarik (Kamsiati, 2010). Tepung labu 
kuning dapat ditambahkan pada makanan-
makanan yang digemari oleh masyarakat, 
salah satunya adalah mie. 

Mie merupakan makanan yang banyak 
digemari masyarakat akhir-akhir ini. 
Kandungan utama mie adalah karbohidrat 
dalam bentuk pati, namun kurang 
mengandung serat serta zat gizi lain yang 
dibutuhkan tubuh. Oleh sebab itu perlu 
penambahan zat gizi lain agar kebutuhan 
akan gizi dapat terpenuhi. Pengkayaan 
kandungan β-karoten dan serat pada mie 
dengan menambahkan tepung labu kuning 
diharapkan dapat membantu dalam mengatasi 
kekurangan vitamin A di Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh penambahan berbagai 
konsentrasi tepung labu kuning terhadap 
kadar air, kadar abu, kadar beta karoten, dan 
kadar serat mie basah, serta menentukan 
konsentrasi tepung labu kuning yang paling 
disukai oleh panelis berdasarkan uji 
organoleptik. 

 
BAHAN DAN METODE 
Bahan dan Alat 

Bahan utama adalah labu kuning jenis 
bokor (Cucurbita moschata Durch) diperoleh 
dari desa Kopeng, kabupaten Semarang. 
Bahan lain meliputi : tepung terigu cakra 
kembar, telur, garam dapur, dan soda kue 
diperoleh dari toko roti di Salatiga. 
 Bahan kimia meliputi : KOH, K2SO4, 
etanol, dietil eter, Na2SO4 anhidrat (derajat 
teknis), NaCl, H2SO4 (Merck, Jerman), beta 
karoten standar (Calbiochem, Jerman). 

Alat yang digunakan meliputi : drying 
cabinet, grinder, ayakan 60 mesh, alat 
pencetak mie, alat gelas, neraca analitik 
(Mettler, H-80), neraca 2 desimal (ACIS, 
AD-300), furnace (Vulcan, A-550), oven 
(WTC, Binder), spektrofotometer UV-VIS 
(Mini Shimadzu, U-1240). 
 
Metode Penelitian 
Pembuatan Tepung Labu Kuning  
(Anggrahini dkk., 2006). 
     Labu kuning dikupas kulitnya dan 
dibersihkan dari bijinya, kemudian diiris 
tipis-tipis dengan pasah. Irisan tersebut ditata 

dalam loyang, dan dikeringkan dengan drying 
cabinet dengan suhu 50oC selama 15 jam. 
Labu kuning yang sudah kering dihaluskan 
dengan grinder kemudian diayak dengan 
ayakan 60 mesh. 
 
Pembuatan Mie-Labu Kuning 
     Tepung labu kuning dicampurkan ke 
dalam tepung terigu dengan berbagai 
konsentrasi sesuai perlakuan (0 % , 2,5 % , 5 
%, 7,5 % , 10 % dan 12,5%) dengan berat 
total tepung 100 gram. Selanjutnya campuran 
tepung tersebut ditambah dengan 2 g garam 
dapur, 1 g soda kue, 20 g telur, dan air sedikit 
demi sedikit sampai 28 ml, sambil diuleni 
selama kira-kira 20 menit sampai terbentuk 
adonan yang kalis. Adonan didiamkan selama 
10 menit, kemudian dicetak dengan cetakan 
mie, mula-mula menjadi lembaran-lembaran 
tipis, lalu dicetak membentuk mie dan 
direbus selama 1 menit dalam air yang telah 
ditambah 5 ml minyak goreng, lalu mie 
diangkat dan ditiriskan (Harahap, 2007). 
 
Pengukuran Kadar Air (Sudarmadji dkk., 
1997)  
     Sebanyak 1 g mie yang telah dihaluskan 
ditimbang dalam cawan petri yang telah 
diketahui beratnya. Sampel dan cawan petri 
dikeringkan dalam oven yang bersuhu 103oC 
selama 1 jam lalu didiamkan dalam desikator 
hingga mencapai suhu ruang lalu ditimbang. 
Perlakuan ini diulangi hingga diperoleh berat 
konstan. (selisih kurang dari 0,2 mg).  
 
Pengukuran Kadar Abu (Sudarmadji 
dkk., 1997)  
     Sebanyak 1 g mie yang telah dihaluskan 
dimasukkan dalam cawan porselen yang telah 
diketahui beratnya. Mie dimasukkan dalam 
furnace dengan suhu 800oC selama 1 jam 
sampai diperoleh abu berwarna keputih-
putihan. Cawan porselen berisi sample mie 
yang sudah menjadi abu dimasukkan ke 
dalam desikator dan ditimbang lagi setelah 
dingin.  
 
Pengukuran Kadar β-karoten Metode 
Spektrofotometri (AOAC, 1999 yang 
dimodifikasi)  
     Dua gram mie yang telah dihaluskan 
dimasukkan ke dalam erlenmeyer, lalu 
ditambah dengan 5 gram KOH dan etanol 
10% sampai 50 ml, kemudian direflux pada  
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suhu 70-80 oC selama 30 menit dalam 
waterbath. Setelah dingin, sampel disaring 
dengan kertas saring, endapan dicuci dengan 
20 etanol panas 95%, lalu disaring lagi. 
Erlenmeyer dicuci dengan 30 ml eter, filtrat 
disatukan.  
     Filtrat diekstrak dengan 50 ml akuades 
dan ditambah 10 ml larutan NaCl jenuh 
menggunakan corong pisah. Lapisan etanol 
dan akuades dibuang dan diekstrak kembali 
dengan 25 ml eter. Larutan eter yang 
mengandung beta karoten dicampur dengan 
larutan eter hasil saringan sebelumnya, 
campuran dicuci dengan 50 ml akuades, 20 
ml eter dan 10 ml NaCl jenuh. Selanjutnya, 
semua lapisan akuades dibuang. Ekstrak 
dipindahkan ke dalam labu takar 25 ml 
melalui penyaringan yang diberi bubuk 
Na2SO4 anhidrat, kemudian digenapkan 
dengan larutan eter. Absorbansi sampel 
diukur pada panjang gelombang 450 nm. 
Kadar beta karoten dalam sampel dihitung 
berdasarkan kurva standar beta karoten  
 
Pengukuran Kadar Serat Metode 
Gravimetri (Sudarmadji dkk., 1997)  
     Sebanyak 1 g sampel yang telah bebas dari 
lemak dipindahkan ke dalam kolf lalu 
ditambah dengan 100 ml larutan H2SO4 
0,1275 M dan ditutup dengan pendingin 
balik, kemudian dididihkan selama 30 menit. 
Larutan disaring dan residu yang tertinggal 
dalam kolf dicuci dengan akuades mendidih 
sampai air cucian tidak bersifat asam lagi. 
Residu dipindahkan dari kertas saring ke 
dalam kolf kembali dengan spatula dan sisa 
yang ada di kertas saring dicuci dengan 100 
ml NaOH 0,313 M sampai semua residu 
masuk ke dalam kolf, lalu dididihkan dengan 
pendingin balik selama 30 menit, kemudian 

disaring melalui kertas saring yang telah 
diketahui beratnya sambil dicuci dengan 
larutan K2SO4 10 %. Residu dicuci lagi 
dengan akuades mendidih dan kemudian 
dengan 15 ml alkohol 95 %. Kertas saring 
berisi serat kasar dari sampel mie dikeringkan 
dalam oven bersuhu 110oC sampai berat 
konstan (1-2 jam).   
 
Uji Organoleptik (Soekarto, 1985)  
     Uji organoleptik yang meliputi warna, 
rasa, aroma dan tekstur (kekenyalan) mie, 
dilakukan dengan uji kesukaan atau uji 
hedonik. Sampel berupa mie yang telah 
direbus, dengan 30 orang panelis. Skala 
hedonik yang dipakai adalah 1 = sangat tidak 
suka, 2 = tidak suka, 3 = agak suka, 4 = suka, 
5 = sangat suka. 
 
Analisa Data  
 Data yang diperoleh dianalisa dengan 
Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 6 
perlakuan dan 4 ulangan. Sebagai perlakuan 
adalah persentase penambahan tepung labu 
kuning, yaitu 0%, 2,5%, 5%, 7,5%, 10%, dan 
12,5%; sedangkan sebagai kelompok adalah 
waktu analisa. Untuk menguji ada atau 
tidaknya perbedaan antar perlakuan, 
dilakukan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) dengan 
tingkat kebermaknaan 5% (Steel and Torie, 
1989).  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
     Rata-rata hasil pengukuran kadar air, 
kadar abu, kadar beta karoten dan kadar serat 
mie dengan berbagai konsentrasi penambahan 
tepung labu kuning dapat dilihat pada Tabel 
1.  
 

 
 
Tabel 1. Kadar Air, Kadar Abu, Kadat Beta Karoten, dan Kadar Serat Mie dengan 
               Berbagai Konsentrasi Tepung Labu Kuning 
 

Persentase 
Tepung 
Labu 
Kuning   
(%) 

Kadar Air  
(%) 

Kadar Abu  
(%) 

Kadar Beta 
Karoten 

(mg/100g) 

Kadar Serat 
(%) 

0 48,15 ± 0,90a 0,66 ± 0,04a 2,86 ± 0,30a 2,33 ± 0,38a 

2,5 50,38 ± 0,81b 0,80 ± 0,05b 4,81 ± 1,33b 3,71 ± 0,57b 

5 52,26 ± 0,44c 0,96 ± 0,09c 7,77  ± 0,47c 4,60 ± 0,37c 

7,5 53,54 ± 0,56d 1,14 ± 0,04d 9,25 ± 0,62d 5,79 ± 0,26d 

10 55,32 ± 0,41e 1,22 ± 0,05e 13,23 ± 0,54e 6,31 ± 0,35e 

12,5 56,53 ± 0,57f 1,31 ± 0,05f 15,51 ± 1,57f 8,40 ± 0,46f 

Keterangan:   Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukan antar perlakuan tidak 
berbeda nyata, sedangkan angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukkan 
antar perlakuan berbeda nyata.  
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Kadar air 
     Tabel 1 menunjukkan bahwa kadar air mie 
dalam penelitian ini berkisar antara 48,15% 
sampai 56,53%, yang  meningkat seiring 
dengan meningkatnya persentase tepung labu 
kuning. Penambahan tepung labu kuning 
dengan konsentrasi terkecil saja (2,5%) sudah 
dapat  meningkatkan kadar air mie secara 
nyata dibandingkan kontrol. Meningkatnya 
kadar air pada mie yang diberi tepung labu 
kuning ini disebabkan karena labu kuning 
mengandung pektin yang mampu mengikat 
air lebih baik daripada pati dalam tepung 
terigu. Meskipun sudah dibuat menjadi 
tepung, pektin dalam labu kuning tidak rusak, 
bahkan masih dapat mengikat air dengan baik 
pada saat digunakan untuk membuat mie. 
Selain itu, serat yang terdapat dalam labu 
kuning diduga juga dapat mengikat air lebih 
baik daripada pati yang terdapat dalam 
tepung terigu. 
     Meningkatnya kadar air pada mie yang 
diberi tepung labu kuning juga dipengaruhi 
oleh kandungan serat yang tinggi pada tepung 
labu kuning. Semakin tinggi persentase 
tepung labu kuning, semakin tinggi kadar 
serat yang tedapat dalam mie, yang 
menyebabkan kandungan air mie juga 
semakin meningkat. Serat memiliki 
kemampuan untuk menyerap air sehingga 
dapat meningkatkan kandungan air pada mie 
basah (Muchtadi dan Palupi, 1992 dalam 
Saragih dkk., 2007). Labu kuning segar 
memiliki kadar air sebesar 91,20 g / 100 g, 
sedangkan tepung labu kuning memiliki 
kadar air sebesar 13% (Hendrasty, 2003). 

Kadar air yang sangat tinggi pada mie, 
terutama sesudah direbus, disebabkan karena 
pada proses perebusan terjadi gelatinisasi 
pati. Jumlah gugus hidroksil dalam molekul 
pati yang sangat banyak, menyebabkan 
kemampuan menyerap air sangat besar.  
 
Kadar Abu 

Kadar abu mie dalam penelitian ini 
meningkat seiring dengan meningkatnya 
persentase tepung labu kuning (berkisar 
antara 0,66 % dan 1,31 %). Kenaikan kadar 
abu mie - tepung labu kuning disebabkan 
karena kandungan mineral pada labu kuning 
lebih tinggi dibandingkan kadar mineral pada 
tepung terigu. Kandungan mineral dalam labu 
kuning antara lain adalah : fosfor 64mg/100g, 

kalsium 45mg/100g, dan besi 1,4mg/100g 
(Hendrasty, 2003). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian Sulistiyati (2008), yaitu  kadar abu 
mie semakin meningkat seiring dengan 
meningkatnya penambahan tepung rumput 
laut (Gracilaria verucosa). Pada konsentrasi 
0% memiliki kadar abu 0,86%, sedangkan 
pada konsentrasi 4% memiliki kadar abu 
1,90%.  

Data SNI 01-2987 tentang syarat mutu 
mie basah menyebutkan bahwa kadar abu 
maksimal adalah 3%. Hasil analisa kadar abu 
mie basah dengan penambahan berbagai 
konsentrasi tepung labu kuning, masih 
memenuhi standar SNI. 

 
Kadar Beta Karoten 

Kadar beta karoten mie semakin 
meningkat dengan semakin meningkatnya 
penambahan tepung labu kuning (berkisar 
antara 2,86% dan  15,51%). Peningkatan 
kadar beta karoten dalam mie disebabkan 
karena tepung labu kuning memiliki 
kandungan beta karoten yang lebih tinggi 
daripada tepung terigu. Kandungan beta 
karoten dari tepung labu kuning yang 
digunakan dalam penelitian ini mencapai 
13,83 mg/100g, sedangkan menurut 
Pongjanta dkk. (2006) kandungan beta 
karoten dalam tepung labu kuning 7,29 
mg/100g, dan menurut Anggrahini dkk., 
(2006) sebesar 10,75 mg/100g. 

Penambahan tepung labu kuning dalam 
pembuatan mie basah dapat membantu 
memenuhi kebutuhan vitamin A.  Menurut 
Winarno (1992) jumlah asupan vitamin A 
yang dianjurkan untuk orang dewasa sebesar 
3500 IU sampai 4000 IU. Berdasarkan 
analisa terhadap kadar beta karoten mie basah 
yang ditambah dengan tepung labu kuning 
maka mie yang dihasilkan dapat 
menyumbangkan asupan vitamin A sebesar 
1,19% - 6,46% /100 gram produk dari 
kebutuhan vitamin A atau sebesar 1, 78 % - 
9,69% tiap saji ( 150 gram mie). 

 
Kadar Serat 

Kadar serat mie dalam penelitian ini 
semakin meningkat sejalan dengan semakin 
banyak tepung labu kuning yang 
ditambahkan. Menurut Ptitchkina dkk., (1998 
dalam See dkk., 2007), tepung labu 
mengandung Insoluble Dietary Fiber (IDF) 
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tinggi yang meliputi selulosa (40,4g/100g), 
hemiselulosa (4,3g/100g) dan lignin 
(4,3g/100g). Berdasarkan pernyataan diatas 
maka dapat diketahui bahwa kandungan serat 
dalam tepung labu kuning cukup tinggi, 
sehingga mie basah yang dihasilkan juga 
akan memiliki kandungan serat yang cukup 
tinggi pula. 

Berdasarkan penelitian Widaningrum 
dkk., (2005) mie basah yang disubtitusi 
dengan tepung garut mengalami peningkatan 
kadar serat dari 1,0% – 4,5%, menurut 
penelitian Saragih dkk., (2007) yaitu mie 
basah yang disubtitusi dengan bonggol pisang 
juga mengalami peningkatan serat dari 0,46% 
- 2,35%. Jika dibandingkan dengan kedua 

penelitian tersebut, mie basah dengan 
penambahan berbagai konsentrasi tepung 
labu kuning memiliki kandungan serat yang 
jauh lebih tinggi yaitu 2,33% - 8,40%. Oleh 
sebab itu tepung labu kuning cukup 
berpotensi untuk digunakan sebagai salah 
satu bahan sumber serat. 

 
Organoleptik 
     Hasil uji organoleptik mie basah dengan 
30 orang panelis dapat dilihat pada Tabel 1, 
yang menunjukkan bahwa secara umum mie 
yang paling disukai oleh panelis adalah yang 
diberi tepung labu kuning 5 %.  
 

 
 

Tabel 2. Organoleptik Mie dengan Berbagai Konsentrasi Tepung Labu Kuning 
 

Penambahan 
Tepung Labu 
Kuning   (%) 

Warna Aroma Tekstur Rasa 

0 2,53± 0,29a 
2,60 ± 0,30a 3,60 ± 0,33b 

2,83 ± 0,34a 

2,5 3,07 ± 0,32ab 
3,00 ± 0,33ab 

3,30 ± 0,31ab 
3,23 ± 0,32ab 

5 4,00 ± 0,33c 
3,40 ± 0,35b 

3,50 ± 0,25b 
3,63 ± 0,39b 

7,5 3,83 ± 0,33c 
3,37 ± 0,27b 

3,53 ± 0,27b 
3,27 ± 0,28ab 

10 3,43 ± 0,38bc 
2,87 ± 0,31ab 

3,20 ± 0,32ab 
3,17 ± 0,35ab 

12,5 2,80  ± 0,45ab 
2,70 ± 0,33a 2,87 ± 0,39a 

3,00 ± 0,37ab 

Keterangan : 1 = Sangat tidak suka; 2 = Tidak suka; 3 = agak suka; 4 = Suka; 5 = Sangat suka.  

 
 
Warna mie basah semakin kuning 

seiring dengan penambahan tepung labu 
kuning. Pada konsentrasi 2,5 % dan 5 %, 
makin besar penambahan tepung labu kuning, 
makin disukai oleh panelis; tetapi pada 
konsentrasi tepung labu kuning 10% dan 
12,5% makin tidak disukai oleh panelis.  
Oleh sebab itu penambahan tepung labu 
kuning yang disarankan adalah 5 %. 

Hasil uji kesukaan terhadap aroma mie 
basah menunjukkan bahwa penambahan 
tepung labu kuning sebesar 2,5% dan 5 % 
lebih disukai panelis dibandingkan dengan 
kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa labu 
kuning mempunyai aroma tertentu yang 
disukai oleh panelis bila ditambahkan kepada 
mie dalam konsentrasi kecil. Namun pada 
konsentrasi lebih tinggi, yaitu 7,5%, 10%, 
dan 12,5% maka kesukaan panelis makin 
menurun. Oleh sebab itu penambahan tepung 
labu kuning yang disarankan adalah 5 %. 

Aroma mie basah dipengaruhi oleh bau 
dari tepung yang digunakan. Tepung terigu 
tidak menimbulkan aroma khusus pada mie 
basah, sedang tepung labu kuning 
menimbulkan aroma yang khas, yang disukai 
oleh panelis bila diberikan dalam jumlah 
yang kecil. Dalam industri pangan pengujian 
terhadap bau dianggap penting karena dapat 
mempengaruhi penerimaan konsumen 
terhadap suatu produk (Kartika dkk., 1988). 
Produk yang memiliki aroma tidak menarik, 
dapat mengurangi penilaian dan juga minat 
konsumen untuk membeli dan 
mengkonsumsinya. 
     Bila dilihat dari hasil analis statistik pada 
Tabel 2, terlihat bahwa penambahan tepung 
labu kuning sampai dengan konsentrasi 10% 
tidak memberikan perbedaan tekstur yang 
dapat dikenali oleh panelis. Bila konsentrasi 
penambahan tepung labu kuning ditingkatkan 
menjadi 12,5%, ternyata menjadi tidak 
disukai oleh panelis. Mie dengan 
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penambahan tepung labu kuning yang tinggi, 
memiliki tekstur yang lunak, tidak solid dan 
tidak kenyal dibanding mie tanpa 
penambahan tepung labu kuning.  
     Semakin berkurang tepung terigu dalam 
pembuatan mie, maka semakin kecil pula 
kandungan gluten yang ada dalam mie, yang 
menyebabkan daya elastisitas mie berkurang. 
Hal ini menyebabkan tekstur mie basah 
dengan penambahan tepung labu kuning 
12,5%  tidak dapat menjadi mie basah yang 
kenyal dan kompak namun terlihat sangat 
lunak sehingga sebagian besar panelis 
menyebutkan tidak menyukai mie basah 
dengan tepung labu kuning pada persentase 
tersebut. 

Tepung terigu memiliki kemampuan 
untuk membentuk adonan yang elastis pada 
saat dibasahi dengan air, karena mengandung 
gluten. Sifat elastis gluten pada adonan mie 
menyebabkan mie yang dihasilkan tidak 
mudah putus pada proses pencetakan dan 
pemasakan. Jika penggunaan terigu tersebut 
dikurangi dan diganti dengan labu kuning, 
maka akan mengakibatkan mie yang 
dihasilkan mudah putus dan menurunkan 
tingkat kesukaan panelis terhadap mie basah 
(Astawan, 1999). 

Rasa suatu produk menjadi satu 
parameter yang tidak bisa dikesampingkan. 
Rasa suatu bahan makanan merupakan faktor 
yang juga menentukan apakah bahan tersebut 
disukai atau tidak oleh konsumen. Rasa suatu 
bahan makanan merupakan merupakan hasil 
kerjasama indera-indera lain, seperti indera 
penglihatan, pembauan, pendengaran, dan 
perabaan (Kartika dkk., 1988). 

Tingkat kesukaan panelis terhadap mie 
basah jika dibandingkan dengan kontrol 
(tanpa ditambah tepung labu kuning), 
penambahan tepung labu kuning dengan 
konsentrasi 2,5 % lebih disukai panelis. 
Selanjutnya penambahan tepung labu kuning 
yang lebih tinggi lagi yaitu konsentrasi 5% 
lebih disukai panelis jika dibanding dengan 
kontrol. Penambahan tepung labu kuning 
dengan konsentrasi 7,5%, 10% dan 12,5% 
mengalami penurunan terhadap tingkat 
kesukaan panelis serta jika dibanding dengan 
konsentrasi 5%. 

Dalam parameter rasa, ternyata dengan 
adanya penambahan tepung labu kuning tidak 
terlalu memberikan pengaruh terhadap rasa 
mie basah pada setiap perlakuan (kecuali 

konsentrasi 5%). Artinya tepung labu kuning 
bisa digunakan sebagai alternatif dalam 
substitusi tepung terigu dengan tidak 
mempengaruhi rasa dari mie itu sendiri, 
sehingga konsumen bisa tetap menikmati mie 
dengan rasa yang khas. 

Penilaian keseluruhan yaitu nilai yang 
diberikan dari panelis terhadap sampel mie 
basah yang diuji berdasarkan seluruh 
parameter seperti warna, aroma, tekstur, dan 
rasa. Pada atribut keseluruhan inilah dapat 
diketahui sampel mana yang disukai oleh 
panelis yang nantinya dipakai sebagai acuan 
untuk memilih formulasi mana yang paling 
disukai panelis. 

Dilihat dari hasil uji kesukaan mie 
basah, ternyata secara keseluruhan 
penambahan tepung labu kuning dengan 
konsentrasi 5% dan 7,5% merupakan 
konsentrasi yang paling disukai oleh panelis. 
Mie basah yang paling disukai oleh panelis 
ini memiliki ciri yaitu berwarna kuning cerah, 
memiliki aroma dan rasa yang khas labu 
kuning, serta tekstur yang cukup elastis.  

Pada saat dilakukan pengujian inderawi, 
sifat-sifat seperti keras atau lemahnya bahan 
pada saat digigit, pemecahan dalam fragmen-
fragmen, hubungan antar serat-serat yang 
ada, dan sensasi lain misalnya rasa 
berminyak, rasa berair, rasa mengandung 
cairan dan lain-lain kemungkinan akan 
timbul. Dapat juga pengamatan dengan jari 
akan menimbulkan kesan apakah sesuatu 
bahan mudah pecah ataupun remuk (Kartika 
dkk., 1988). 
 

KESIMPULAN 
 

 Penambahan tepung labu kuning dapat 
meningkatkan kadar air, kadar abu, kadar 
beta karoten dan kadar serat mie basah secara 
nyata dibandingkan kontrol. Semakin tinggi 
penambahan tepung labu kuning, maka kadar 
air, kadar abu, kadar beta karoten dan kadar 
serat mie semakin meningkat. Hasil uji 
kesukaan menunjukan bahwa panelis paling 
menyukai mie basah dengan penambahan 
tepung labu kuning dengan konsentrasi 5 % 
yang memiliki kadar air 52,26 %, kadar abu 
0,96 %, kadar beta karoten 7,77 mg/100g, 
dan kadar serat 4,60 %. 
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