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Abstrak 

 
Velva merupakan frozen dessert yang berasal dari buah-buahan dengan kandungan serat tinggi. 

Pencampuran labu kuning dan terung belanda diharapkan mampu menghasilkan velva dengan 

mutu dan karakteristik sensori yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan ratio 

optimal antara labu kuning dan terung belanda dalam pembuatan velva. Penelitian 

menggunakan  Rancangan  Acak Lengkap dengan lima perlakuan dan tiga ulangan.  Rasio labu 

kuning dan terung belanda antara lain 100%: 0%, 90%: 10%, 80%: 20%, 70%: 30%, dan 60%: 

40%.  Data dianalisis secara statistik menggunakan Analysis of  Variance (ANOVA) dan 

diikuti Duncan’s New Multiple Range Test pada tingkat 5%.  Hasil ANOVA menunjukkan 

bahwa rasio labu kuning dan terung belanda secara signifikan mempengarui kadar serat kasar, 

overrun, waktu leleh, dan derajat keasaman, begitu juga pengujian deskriptif dan hedonik 

seperti warna, aroma, tekstur, dan rasa.  Perlakuan terbaik adalah rasio labu kuning dan terung 

belanda 80%:20% yang memiliki kadar serat kasar 2.79%, overrun 24.29%, waktu leleh 19.22 

menit, dan tingkat keasaman 4.47. Hasil uji deskriptif velva terbaik berwarna kuning 

kemerahan, sedikit beraroma labu kuning dan terung belanda, dan berasa labu kuning dan 

terung belanda dengan tekstur yang lembut.  Hasil uji hedonik velva disukai oleh panelis. 

 

Kata kunci: Velva, labu kuning, terung belanda, mutu, sensori 

 

ABSTRACT 

 
Velva is a frozen dessert that comes from fruits with high fiber content. Mixing pumpkin and 

tamarillo was able to produce good quality and sensory characteristics of velva. The research 

aims to determine the optimal ratio between pumpkin and tamarillo in making velva.  The 

study used a Completely Randomized Design with five treatments and three replications. The 

ratio of pumpkin and tamarillo were 100%:0%, 90%:10%, 80%:20%, 70%:30%, and 

60%:40%.  Data were analyzed statistically using Analysis of Variance (ANOVA) and 

followed by Duncan’s New Multiple Range Test test at 5% level.  The result of ANOVA 

showed that the ratio of pumpkin and tamarillo significantly affected crude fiber content, 

overrun, degree of acidity, and melting time, as well as descriptive and hedonic sensory tests, 

such as of color, aroma, texture, and taste. The best treatment was the ratio of pumpkin and 

tamarillo 80%:20% which had crude fiber content 2.79%, overrun 24.29%. degree of acidity 

4.47, and melting time 19.22 minute.  The result of descriptive test of best treatment velva was 

a colour of reddish yellow, a bit scented of pumpkin and tamarillo, and taste of pumpkin and 

tamarillo with mildness texture.  The result of hedonic test on velva was liked by panelist.  
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PENDAHULUAN 

 

Tingginya tingkat produksi labu kuning khususnya di Provinsi Riau tidak 

diimbangi dengan tingkat konsumsi labu kuning.  Data BPS mencatat bahwa produksi 

labu kuning di Provinsi Riau pada tahun 2013 sebesar 515 ton, tahun 2014 sebesar 522 

ton, dan pada tahun 2015 meningkat mencapai 530 ton (Badan Pusat Statistik Provinsi 

Riau, 2015). Hal ini berbeda dengan tingkat konsumsi labu kuning di Indonesia yang 

masih rendah, kurang dari 50 kg per kapita per tahun (Hayati, 2006). Pengolahan labu 

kuning yang masih terbatas pada pengolahan produk secara umum seperti dibuat kolak, 

dodol, atau hanya dikukus menjadi penyebab rendahnya tingkat konsumsi labu kuning. 

Oleh karena itu, diperlukan upaya diversifikasi proses pengolahan pangan berbahan 

baku labu kuning salah satunya velva. 

Velva atau sering disebut frozen dessert dari puree (bubur) buah dengan tekstur 

mirip es krim. Produk ini terbuat dari campuran puree buah, sukrosa, dan bahan 

penstabil yang dibekukan sehingga diperoleh tekstur yang halus menyerupai es krim 

(Kesuma, 2011). Labu kuning dapat dijadikan sebagai bahan baku velva karena selain 

kaya nutrisi yang diperlukan tubuh seperti karbohidrat, vitamin A, vitamin C, mineral 

seperti kalsium, besi, tembaga, magnesium, sedikit lemak, dan protein, 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 (Anggarhini dkk., 2006) akan memberikan 

warna velva yang menarik. Namun, hasil penelitian Santoso (2013) menunjukkan bahwa 

pengolahan puree labu kuning menghasilkan produk bercita rasa langu, sehingga kurang 

disukai oleh sebagian konsumen. Salah satu upaya untuk memperbaiki cita rasa langu 

tersebut yaitu dengan penambahan buah terung belanda. 

Buah terung belanda mempunyai rasa agak asam menyegarkan. Terung belanda 

kaya akan vitamin C, kalium, thiamin, riboflavin, dan piroksidin yang berkhasiat 

sebagai pembentuk koenzim dari beberapa enzim tertentu yang membantu proses 

metabolisme tubuh.  Penambahan terung belanda diharapkan dapat memperbaiki cita 

rasa velva labu kuning sekaligus meningkatkan nilai gizi produk.  Menurut Sari (2010), 

penggunaan buah terung belanda dalam pembuatan velva buah nanas dan dengan rasio 

30%:70% merupakan perlakuan terbaik yang memiliki karakateristik kadar serat 3.2%, 

overrun 102.1%, waktu leleh 20.3 menit, derajat keasaman (pH) 3.0, total padatan 

19.5%, dan penilaian sensori paling disukai oleh panelis.  

Pemanfaatan terung belanda dalam pembuatan velva labu kuning belum pernah 

dilaporkan. Pencampuran kedua jenis bahan ini tentunya akan mempengaruhi 

karakteristik fisik dan kimia serta sifat sensori velva yang dihasilkan.  Tujuan penelitian 

ini adalah menentukan rasio optimal penambahan terung belanda terhadap mutu velva 

labu kuning berdasarkan parameter kadar serat kasar, overrun, waktu leleh, pH, dan 

karakteristik sensori secara diskriptif yang meliputi warna, aroma, rasa, tekstur, serta 

hedonik secara keseluruhan.  

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian dan 

Laboratorium Analisis Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Riau. Penelitian 

berlangsung selama 7 bulan pada bulan Desember 2016 hingga Juli 2017. 
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Bahan dan Alat 

Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan velva adalah labu kuning 

varietas bokor dan terung belanda yang diperoleh dari pasar Arengka Pekanbaru. Bahan 

tambahan yang digunakan adalah sukrosa, CMC, dan asam sitrat. Bahan kimia yang 

digunakan untuk analisis adalah H2SO4 1.25 %, NaOH 1.25 %, K2SO410 %, dan alkohol 

95 %.  Alat-alat yang digunakan adalah blender, mixer, freezer, pH meter, stopwatch, 

erlenmeyer, dan peralatan gelas lainnya. 

 

 

Metode Penelitian 

Penelitian dilaksanakan secara eksperimen menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap yang terdiri lima perlakuan dan tiga ulangan, yaitu LT1 (100% puree labu 

kuning), LT2 (puree labu kuning 90% : filtrat terung belanda 10%), LT3 (puree labu 

kuning 80% : filtrat terung belanda 20%), LT4 (puree labu kuning 70% : filtrat terung 

belanda 30%), dan LT5 (puree labu kuning 60% : filtrat terung belanda 40%). 

 

Pembuatan Puree Labu Kuning 

Pembuatan puree labu kuning mengacu pada Kusbiantoro et al. (2005), labu 

kuning dikupas diambil daging buahnya kemudian dicuci.  Setelah bersih labu kuning 

dipotong-potong dengan ukuran ±2x2x2 cm menggunakan pisau, selanjutnya dikukus 

selama ±20 menit pada suhu 80-100 C dan dihaluskan menggunakan mixer sampai 

diperoleh puree halus. 

 

Persiapan Filtrat Terung Belanda 

Persiapan filtrat terung belanda mengacu pada Sari (2010), terung belanda 

dikupas kemudian dicuci dan dipotong kecil-kecil daging buahnya. Setelah itu,terung 

belanda dihaluskan menggunakan blender tanpa penambahan air, kemudian terung 

belanda halus disaring untuk memisahkan filtrat dari biji dan ampasnya. 

 

Pembuatan Velva  
Pembuatan velva labu kuning mengacu pada modifikasi Nugraha (2003).  Tahap 

awal dilakukan pencampuran puree labu kuning dan filtrat terung belanda sesuai 

perlakuan.  Kemudian 0.75 g CMC dimasukkan ke dalam puree buah dan ditambah 

sukrosa 35 g dan asam sitrat 0.1 g.  Setelah itu, pengadukan dilakukan menggunakan 

mixer selama 15 menit di dalam wadah stainless stell.  Kemudian velva didinginkan 

pada suhu 5-6°C selama 45 menit.  Selanjutnya bahan kembali diaduk dan dibekukan 

hingga 3 kali ulangan pada suhu dan waktu yang sama. Velva selanjutnya dikemas 

dalam cup dan dibekukan dalam freezer pada suhu ±-20 .   

 

Pengamatan 

Pengamatan yang dilakukan antara lain kadar serat kasar (Sudarmadji et al., 

1997), overrun (Arbuckle, 1996), waktu leleh (Goff, 2002), derajat keasaman (Muchtadi 

et al., 2010), dan penilaian sensori (Setyaningsih  2010). Penilaian sensori dilakukan 

secara deskriptif dan hedonik (penilaian keseluruhan).  

Analisis Data 
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Data yang diperoleh dari hasil pengamatan akan dianalisis secara statistik 

mengggunakan Analysis of Variance (Anova).  Jika F hitung ≥ F tabel maka dilanjutkan 

dengan Uji Duncan New Multiple Range Test (DNMRT)  pada taraf 5%.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Mutu Velva 

Hasil analisis kadar serat kasar, overrun, waktu leleh, dan derajat keasaman 

velva labu kuning dengan penambahan terung belanda diperlihatkan Tabel 1. Data Tabel 

1 menunjukkan bahwa masing-masing perlakuan memberikan pengaruh nyata terhadap 

kadar serat kasar, overrun, waktu leleh, dan derajat keasaman velva. Kadar serat kasar 

velva tertinggi terdapat pada perlakuan LT5 (3.69%) dan yang terendah LT1 (0.73%). 

Semakin banyak penambahan filtrat terung belanda atau semakin sedikit penambahan 

puree labu kuning dan maka kadar serat kasar yang dihasilkan semakin tinggi. 

Berdasarkan analisis bahan baku, terung belanda memiliki kandungan serat lebih tinggi 

(2.96%) dibandingkan labu kuning (0.53%). Oleh sebab itu, semakin banyak filtrat 

terung belanda yang ditambahkan memberikan pengaruh signifikan terhadap 

peningkatan kadar serat velva. 

Tabel 1. Hasil analisis kadar serat kasar, waktu leleh, overrun, dan derajat keasaman 

velva 
 

Analisis  

 

Standar Perlakuan 

 
LT1 LT2 LT3 LT4 LT5 

Kadar serat kasar (%) -   0.73
a 

  1.16
b 

  2.79
c 

   3.34
d 

   3.69
e 

Overrun (%) 35-50%* 26.47
c 

24.61
d 

24.29
c 

20.32
b 

18.26
a 

Waktu leleh (menit) - 17.21
a 

18.34
b 

19.22
c 

 20.31
d 

 21.10
e 

Derajat keasaman 4.10-5.08**   4.97
e 

  4.76
d 

  4.58
c 

  4.43
b 

  4.33
a 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang berbeda pada kolom yang sama  

menunjukkan perbedaan nyata (P<0.05). 

*= SNI 01-3713-1995 **= Nugraha (2003) 

  

Rata-rata kadar serat velva berkisar antara 0.73-3.69%.  Kadar serat ini tidak 

jauh berbeda dengan hasil penelitian Sari (2010) pada pembuatan velva 70% nenas dan 

30% terung belanda yang menghasilkan velva dengan kadar serat terbaik 3.2%. Salah 

satu kelebihan velva dibandingkan dengan jenis es krim lain adalah kandungan seratnya 

yang tinggi. Kandungan serat labu kuning dan terung belanda ini sangat baik jika 

dikombinasikan, sehingga velva mampu menjadi salah satu produk pangan sehat kaya 

serat. Serat yang terdapat di dalam labu kuning adalah serat inulin, sedangkan serat 

yang terdapat di dalam terung belanda berasal dari pektin sebesar 2.56%. Menurut 

Sushanty (2015), batasan pemberian serat maksimal yang boleh dikonsumsi adalah 20-

35 gr/hari. 

Overrun merupakan pengembangan volume yang dihitung berdasarkan 

perbedaan volume velva dan volume adonan pada masa yang sama. Data Tabel 1 

menunjukkan bahwa overrun velva berbeda nyata pada setiap perlakuan, berkisar antara 

18.26-26.47%. Overrun tertinggi terdapat pada perlakuan LT1 (26.47%) dan overrun 

terendah terdapat pada perlakuan LT5 (18.26%).  Berdasarkan standar mutu (SNI 01-

3713-1995), es krim yang diproduksi pabrik mempunyai overrun 70-80%, sedangkan 

untuk industri rumah tangga mencapai 30-50%. Berdasarkan hasil analisis kimia, 

perlakuan LT1 yang memiliki overrun tertinggi masih belum memenuhi standar mutu 

overrun velva. 
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Overrun dipengaruhi oleh komposisi kimia bahan baku terutama kandungan 

serat dalam velva.  Data menunjukkan bahwa overrun semakin menurun seiring dengan 

meningkatnya rasio penambahan filtrat terung belanda atau menurunnya rasio 

penambahan puree labu kuning. Kandungan serat dalam terung belanda yang sebagian 

besar merupakan pektin yang memiliki kemampuan untuk mengikat air yang tersusun 

dari polimer asam D-galakturonat yang terikat dengan α-1,4-glikosidik. Asam 

galakturonat memiliki gugus karboksil yang dapat saling berikatan dengan ion Mg
2+

atau 

Ca
2+

 yang menyebabkan berkas-berkas polimer berikatan satu sama lain sehingga dapat 

membentuk matriks gel.  Semakin banyak pektin yang terkandung di dalam terung 

belanda, maka semakin banyak gugus karboksil yang ada, sehingga semakin banyak 

pula air yang diserap.  Semakin banyak molekul air yang terperangkap dalam matriks 

gel maka kekentalannya semakin tinggi.  Semakin tinggi kekentalan adonan akan 

menyebabkan overrun semakin rendah.  Menurut Nugraha (2003), jika kekentalan 

adonan meningkat maka daya pengembangan (overrun) velva akan menurun. 

Data Tabel 1 menunjukkan bahwa masing-masing perlakuan memberikan 

pengaruh nyata terhadap waktu leleh, rata-rata waktu leleh berkisar antara 17.21-21.10 

menit. Waktu leleh velva tercepat terdapat pada perlakuan LT1 (17.21 menit). sedangkan 

waktu leleh paling lambat pada perlakuan LT5 (21.10 menit).  Hal ini berbanding 

terbalik dengan overrun, dimana semakin tinggi overrun maka semakin cepat velva 

tersebut meleleh. Hal ini sesuai dengan pendapat Cake (2004), tinggi rendahnya overrun 

dipengaruhi oleh proses homogenisasi, dimana selain mempengaruhi penangkapan 

udara juga berfungsi untuk mengubah partikel udara besar dipecah sehingga menjadi 

gelembung kecil pada saat proses pengadukan.  Peningkatan udara menyebabkan es 

krim mudah untuk dilelehkan 

Semakin banyak penggunaan filtrat terung belanda atau semakin sedikit 

penggunaan puree labu kuning maka waktu leleh velva semakin lambat. Hal ini 

disebabkan karena terjadinya penurunan titik beku pada velva yang dipengaruhi oleh 

kandungan bahan dalam pembuatan velva, salah satunya adalah serat.  Kandungan serat 

dalam filtrat terung belanda (2.96%) yang lebih tinggi dibandingkan puree labu kuning 

(0.53%) memungkinkan penyerapan air yang lebih banyak dan selanjutnya membentuk 

matriks. Semakin banyak molekul air yang terperangkap dalam matriks menyebabkan 

rongga antar matriks semakin rapat dan sulit untuk ditembus oleh udara yang 

mengakibatkan adonan menjadi kental dan waktu pelelehannya menjadi lambat.  Hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian Sari (2010) bahwa waktu leleh velva nenas dan terung 

belanda yang menghasilkan perlakuan terbaik sebesar 20.3 menit.  Hal ini tidak jauh 

berbeda dengan perlakuan LT4 dengan waktu leleh 20.31 menit. 

Tabel 1 menunjukkan derajat keasaman (pH) velva berbeda nyata pada setiap 

perlakuan, rata-rata pH velva berkisar antara 4.33-4.97. pH tertinggi terdapat pada 

perlakuan LT1 (4.97) dan terendah pada perlakuan LT5 (4.33).  pH pada semua 

perlakukan sudah memenuhi standar pH velva yang baik yaitu sekitar 4.10-5.08% 

(Nugraha, 2003). 

Data pH menunjukkan bahwa semakin banyak penambahan terung belanda 

maka pH semakin rendah, sebaliknya pH semakin tinggi seiring dengan semakin banyak 

penambahan labu kuning. Hal ini disebabkan karena terung belanda memiliki nilai pH 

yang lebih rendah dibandingkan labu kuning, mengindikasikan banyaknya kandungan 

asam dalam terung belanda dibandingkan labu kuning. Terung belanda memiliki 

kandungan sebesar 1.0-2.6g/100g (Kumalaningsih, 2006). Hal ini didukung dengan 

analisis bahan baku yang dilakukan, bahwa pH filtrat terung belanda lebih rendah dari 
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pada puree labu kuning. Filtrat terung belanda memiliki pH 4.20 sedangkan puree labu 

kuning 6.32. 

 

Karakteristik Sensori Velva 

 Penilaian sensori bertujuan untuk mengetahui karakteristik sensori dan tingkat 

penerimaan panelis terhadap produk velva yang dihasilkan. Penilaian sensori yang 

dilakukan terdiri dari uji deskriptif dan uji hedonik. Uji deskriptif didasarkan pada sifat-

sifat sensori yang lebih kompleks seperti warna, aroma, rasa, dan tekstur. Uji hedonik 

dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap velva yang dihasilkan 

secara keseluruhan. Hasil penilaian sensori velva labu kuning dengan penambahan 

terung belanda dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Penilaian sensori  Standar 
Perlakuan 

LT1 LT2 LT3 LT4 LT5 

Deskripstif       

Warna Normal** 1.77
a 

2.77
b 

3.43
c 3.86

d 
4.71

e 

Aroma Normal** 1.51
a 

2.06
b 

2.94
c 3.71

d 
3.71

3 

Rasa Normal** 1.34
a 

2.46
b 

3.34
c 3.83

d 
3.83

e 

Tekstur Normal** 3.26
a 

3.34
a 

3.63
b 

3.83
bc 

4.00
e 

Hedonik 

Keseluruhan  
             2.48

a 
3.10

b 
4.19

e 
3.90

d 3.47
c 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang berbeda pada kolom yang sama 

 menunjukkan perbedaan nyata (P<0.05). 

*= Nugraha (2003) **= SNI 01-3713-1995 

 

Rata-rata penilaian panelis secara deskriptif terhadap warna velva berkisar antara 

1.77-4.71 (kuning hingga sangat merah bata). Tabel 2 menunjukkan bahwa warna velva 

berbeda nyata pada setiap perlakuan yang disebabkan karena penggunaan puree labu 

kuning dan filtrat terung belanda yang berbeda. Perlakuan LT1 yang menggunakan 

100% labu kuning memiliki warna kuning muda. Semakin banyak penambahan puree 

labu kuning menyebabkan warna velva semakin kuning, sedangkan semakin banyak 

filtrat terung belanda maka warna velva sangat merah bata.  Gambar 1 menunjukkan 

perubahan warna velva labu kuning yang ditambah dengan filtrat terung belanda. 

 

 

Gambar 1 : Velva labu kuning dengan penambahan filtrat terung belanda; LT1(100% 

puree labu kuning), LT2(90%:10%), LT3(80%:20%), LT4(70%:30%), dan 

LT5(60%:40%). 

 

Warna velva dipengaruhi oleh warna daging labu kuning dan warna filtrat terung 

belanda pada saat pembuatan velva. Menurut Anggarhini et al., (2006), warna kuning 

berasal dari karotenoid yang merupakan pigmen alami pada tanaman, sedangkan warna 

LT1 LT2 LT3 LT4 LT5 
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merah pada terung belanda berasal dari antosianin. Kandungan karotenoid pada labu 

kuning sangat tinggi yaitu sekitar 55.3 ppm (Nugraha, 2003), sedangkan kandungan 

antosianin pada terung belanda yaitu sekitar 0.68 mg/mL (Sembiring, 2013). 

Tabel 2 menunjukkan bahwa masing-masing perlakuan memberikan pengaruh 

nyata terhadap aroma velva, rata-rata penilaian panelis secara deskriptif terhadap aroma 

velva berkisar antara 1.51-4.71 (beraroma labu kuning hingga sangat beraroma terung 

belanda). Semakin banyak puree labu kuning yang digunakan maka velva lebih 

beraroma labu kuning, sedangkan semakin banyak terung belanda yang digunakan maka 

velva lebih beraroma terung belanda.  Puree labu kuning memiliki rasa manis dan 

aroma khas sehingga semakin banyak puree labu kuning, velva memiliki aroma labu 

kuning lebih dominan dibandingkan dengan aroma terung belanda (Listiyani, 2007). 

Akan tetapi, penggunaan labu kuning yang semakin banyak dapat menurunkan tingkat 

kesukaan panelis. Menurut Santoso (2013), proses pengolahan puree labu kuning 

menghasilkan produk yang bercita rasa langu sehingga kurang disukai konsumen. 

Kandungan asam organik dalam terung belanda diduga dapat menutupi aroma langu 

pada labu kuning.  Hal  ini terlihat pada nilai pH terung belanda yang lebih rendah 

dibandingkan labu kuning. 

Data Tabel 2 menunjukkan bahwa masing-masing perlakuan memberikan 

pengaruh nyata terhadap rasa velva, rata-rata penilaian rasa velva berkisar antara 1.34-

4.71 (sangat berasa labu kuning hingga sangat berasa terung belanda). Perbedaan rasa 

disebabkan karena penggunaan puree labu kuning dan filtrat terung belanda yang 

berbeda, perlakuan LT1 dan LT2 merupakan velva yang menggunakan labu kuning lebih 

banyak, sehingga lebih berasa labu kuning dan mempunyai rasa manis, sedangkan 

perlakuan LT3, LT4, dan LT5 menggunakan filtrat terung belanda lebih banyak, 

sehingga rasa terung belanda menjadi lebih dominan dengan rasa manis dan sedikit 

asam.  Semakin banyak terung belanda atau semakin sedikit penggunaan labu kuning 

yang ditambahkan rasa velva yang dihasilkan semakin asam. Rasa yang asam berkaitan 

dengan pH bahan baku yang digunakan. pH yang rendah akan menghasilkan velva 

berasa asam, sedangkan pH lebih tinggi akan menghasilkan velva yang berasa manis. 

Masing-masing perlakuan penambahan filtrat terung belanda pada velva labu 

kuning memberikan pengaruh nyata terhadap tekstur velva, rata-rata penilaian panelis 

secara deskriptif terhadap tekstur velva berkisar antara 3.26-4.00 (agak lembut hingga 

lembut). Semakin tinggi rasio penambahan filtrat terung belanda maka velva yang 

dihasilkan memiliki tekstur yang lembut, begitu pula sebaliknya semakin rendah 

penambahan labu kuning maka velva yang dihasilkan agak lembut. Hal ini berkaitan 

dengan kandungan serat yang ada dalam adonan, filtrat terung belanda memiliki serat 

yang lebih tinggi dibanding labu kuning. 

Serat memiliki daya serap air yang tinggi, karena ukuran polimernya besar, 

strukturnya kompleks, dan banyak mengandung gugus hidroksil sehingga mampu 

menyerap air dalam jumlah yang banyak. Serat menghalangi pembentukan kristal es 

selama pembekuan produk. Hal ini terjadi karena serat menarik molekul air sehingga 

mengganggu pembentukan kristal es dan adonan menjadi mengental, dengan demikian 

serat membantu mencegah pembentukan kristal es yang besar, akibatnya tekstur yang 

dihasilkan akan semakin lembut.  

Selain itu tinggi rendahnya overrun yang dihasilkan juga berpengaruh terhadap 

tekstur velva. Semakin rendah nilai overrun akan menghasilkan tekstur yang lembut. 
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Sebaliknya, semakin tinggi nilai overrun akan menghasilkan tekstur yang agak kasar. 

Tekstur juga berpengaruh terhadap waktu leleh, semakin lambat waktu leleh, maka 

velva yang dihasilkan menjadi lembut, sebaliknya semakin cepat waktu leleh, velva 

yang dihasilkan agak lembut. 

Nilai rata-rata tingkat kesukaan panelis terhadap velva secara keseluruhan 

berkisar antara tidak suka hingga suka dengan skor 2.48-4.19. Velva yang disukai 

panelis adalah velva dengan penambahan filtrat terung belanda, hal ini dikarenakan 

rasanya yang manis bercampur rasa asam serta teksturnya yang lebih lembut 

dibandingkan velva dengan penambahan puree labu kuning 100%. Berdasarkan data 

Tabel 2, velva yang paling disukai panelis adalah perlakuan LT3(80% puree labu kuning 

dan 20% filtrat terung belanda) dengan skor 4.19 (suka). Velva tersebut memiliki rasa 

manis dan sedikit asam (skor 3.34), berwarna kuning kemerahan (skor 3.43), beraroma 

labu kuning dan terung belanda (2.94), dan mempunyai tekstur agak lembut (3.63). 

Penambahan puree labu kuning dan filtrat terung belanda berpengaruh terhadap tingkat 

kesukaan panelis terhadap velva yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

rendah penggunaan puree labu kuning dan semakin tinggi penggunaan filtrat terung 

belanda maka tingkat kesukaan panelis terhadap velva semakin meningkat. 

 

SIMPULAN 

 

Velva labu kuning dengan penambahan terung belanda memberikan pengaruh 

terhadap kadar serat kasar, overrun, waktu leleh, pH, uji sensori secara deskriptif dan 

hedonik terhadap warna, aroma, tekstur, dan rasa. Velva dengan rasio puree labu kuning 

dan filtrat terung belanda (80%:20%) merupakan perlakuan terbaik dengan nilai kadar 

serat kasar 2.79%, overrun 24.29%, waktu leleh 19.22 menit.dan pH 4.47.  Uji sensori 

secara deskriptif velva berwarna merah kekuningan, beraroma labu kuning dan terung 

belanda, berasa labu kuning dan  terung belanda, dan bertekstur agak lembut, sedangkan 

penilaian secara hedonik  dinilai suka oleh panelis.  

Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk memperbaiki nilai overrun dan waktu 

leleh pada perlakuan terbaik sehingga berpengaruh terhadap tekstur yang semakin 

lembut. 
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