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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Tahu, merupakan salah satu makanan yang digemari oleh hampir semua 

kalangan masyarakat di Indonesia, selain rasanya yang enak, harganya pun 

terjangkau oleh berbagai kalangan. Menurut (Rusdi dkk, 2011) tahu memiliki 

kandungan protein yang sangat tinggi, bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan 

daging.  

Tahu memiliki daya cerna yang tinggi, daya cerna tahu berkisar antara        

85% - 98% (Wanita dkk, 2008). Nilai daya cerna tahu, merupakan nilai paling 

tinggi dibanding dengan produk olahan kedelai lainnya sehingga produk ini dapat 

dikonsumsi oleh semua kelompok umur, termasuk para penderita pencernaan 

(Mahmudah, 2009). Begitu pula yang diungkapkan oleh Setyadi (2008), bahwa 

mutu protein tahu lebih tinggi dari mutu protein kacang kedelai lainnya bila 

ditinjau dari mutu gizinya. Sedangkan menurut Buckle dkk (2009) mutu protein 

tahu dapat dilihat dari kandungan asam amino penyusunnya berupa; alanin, 

arginin, asparagin, asam aspartat, sistein, glutamine, asam glutamate, glisin, 

histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, felanin, prolin, serin, treonin, triptofan, 

tirosin, dan valin.  

Berbagai manfaat tahu yang dipaparkan sebelumnya, harus diimbangi pula 

dengan kenyataan. Seperti kita ketahui, tahu bersifat mudah rusak (busuk). 

Disimpan pada kondisi biasa (suhu ruang) daya tahannya rata-rata 1 – 2 hari, 
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kemudian menjadi asam dan rusak (Winarno, 2004). Bahkan, menurut Mahmudah 

(2009), pada suhu kamar, kerusakan tahu dimulai pada jam ke-12, sedangkan pada 

suhu lemari es kerusakan tahu dimulai pada hari ke-6. Setelah lebih dari batas 

tersebut rasanya menjadi asam lalu berangsur-angsur busuk, sehingga tidak layak 

dikonsumsi lagi.  

Penyebab tahu mudah rusak, dikarenakan kadar protein yang tinggi yaitu 

10,9 gram per 100 gram tahu (Mahmudah 2009), dan  kadar air 70%-85% serta 

aktivitas air 0,98-0,99 maka tahu mudah mengalami pembusukan oleh bakteri 

pembusuk (Harmayani, dkk 2009). Akibat dari ketahanan yang rendah pada tahu, 

sehingga diperlukan penambahan bahan pengawet pangan pada tahu.  

Menurut Buckle dkk (2009), bahan pengawet adalah bahan tambahan 

pangan yang dapat mencegah atau menghambat pembusukan terhadap pangan 

yang disebabkan oleh mikroorganisme. Bahan tambahan pangan ini biasanya 

ditambahkan ke dalam pangan yang mudah rusak, atau pangan yang disukai 

sebagai medium tumbuhnya bakteri atau kapang. 

Pentingnya penambahan pengawet pada pangan, membuat para produsen 

maupun pedagang makanan, khususnya panganan tahu, untuk memakai bahan 

pengawet. Namun disayangkan, walaupun terdapat perlindungan UUD  RI No. 7 

Tahun 1996 terhadap pangan dan keamanan pangan, tetap saja dalam pemakaian 

bahan tambahan ini, sering terjadi pelanggaran seperti penggunaan dosis yang 

tidak tepat atau penggunaan bahan yang bukan bahan tambahan pangan seperti 

bahan tambahan sintetik.  
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Penggunaan bahan pengawet kimia yang sering digunakan pada tahu, yaitu 

berupa formalin. Formalin yang bersifat racun, tidak termasuk kedalam bahan 

tambahan makanan yang tercantum dalam Codex Alimentarius, maupun yang 

dikeluarkan Depkes, oleh sebab itu penggunaan formalin termasuk kedalam 

makanan yang dilarang (Winarno, 2004).  

Berdasarkan hasil sampling di beberapa daerah dan pengujian 

laboratorium yang dilakukan oleh badan POM (2006) dari 24 wilayah nusantara 

yang diuji, ternyata 7 wilayah ditemukan sampel yang dinyatakan mengandung 

formalin dalam jumlah yang relatif kecil, yaitu: 

1. Pekanbaru dari 77 sampel yang mengandung formalin 1 sampel (1,3%)  

2. Palembang dari 17 sampel yang mengandung formalin 1 sampel (5,88%)  

3. Bandar Lampung dari 122 sampel yang mengandung formalin 6 sampel 

(4,92%)  

4. Jakarta dari 51 sampel yang mengandung formalin 1 sampel (1,96%)  

5. Bandung dari 76 sampel yang mengandung formalin 1 sampel (1,32%)  

6. Pontianak dari 109 sampel yang mengandung formalin 6 sampel ( 5,5%)  

7. Surabaya dari 54 sampel yang mengandung formalin 4 sampel (7,41%)  

Menurut Winarno (2004), perendaman tahu selama satu malam dengan 

larutan formalin 0,1-0,15% mampu mengawetkan tahu sampai tiga minggu 

dengan tekstur yang kempal dan setelah dicuci, tes formaldehid menyatakan 

negatif. Apabila konsentrasi formalin ditingkatkan menjadi 0,2%, tahu dapat tahan 

sampai satu bulan dan setelah dicuci serta digoreng, akibat tingginya kadar 

formalin, mengakibatkan adanya formalin dapat dideteksi (Winarno, 2004). 
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Penentuan jumlah toleransi penggunaan formalin ditetapkan dalam IPCS, IPCS 

adalah lembaga khusus dari tiga organisasi di PBB, yaitu International Labour 

Organization (ILO), United Nations Environment Programme (UNEP), serta 

World Health Organization (WHO), yang mengkhususkan pada keselamatan 

penggunaan bahan kimiawi. International Proggrame on Chemical Safety (IPCS) 

menetapkan bahwa batas toleransi formalin yang dapat diterima dalam tubuh 

maksimum 0,1 mg/liter atau dalam satu hari asupan formalin yang dibolehkan 

masuk dalam tubuh orang dewasa adalah 1,5 mg hingga  

14 mg/hari (Aprilianti dkk, 2007).  

Menurut Winarno (2004), secara umum dampak penggunaan formalin 

pada manusia dapat menurunkan derajat kesehatan dan kemampuan daya tahan 

tubuh hidup manusia seperti sulit menelan, mual, sakit perut, muntah, diare 

berdarah, depresi susunan syaraf, gangguan peredaran darah. Injeksi formalin 

dengan dosis 100 gram dapat  mengakibatkan kematian dalam jangka waktu 3 jam 

(Winarno 2004). 

Penggunaan bahan pengawet dan antioksidan sintetis sebagai bahan 

tambahan pangan, sangat tidak direkomendasikan oleh Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM), dan dianjurkan untuk kembali mengkonsumsi makanan yang 

berbahan pengawet alami yang bersumber dari bahan alam (BPOM, 2006).  

Bahan-bahan pangan alami yang dapat berfungsi sebagai pengawet, dapat kita 

gunakan pada senyawa yang berbahan makanan asam.  

Menurut Hadittama (2009), senyawa asam yang saat-saat ini 

dikembangkan ialah metode pengawetan dengan menggunakan asam-asam 
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organik. Asam organik yang sering digunakan untuk mengawetkan pangan seperti 

asam sitrat, asam asetat, asam korbat dan asam laktat. Hal ini ditegaskan pula oleh 

Buckle dkk, (2009), pemanfaatan kandungan asam sebagai bahan tambahan 

pangan, karena sangat efektif dalam menghambat pertumbuhan organisme 

pembusuk.  

Pada beberapa macam asam organik yang berfungsi sebagai bahan 

pengawet pangan, dalam penelitian ini penulis mencoba penggunaan asam sitrat 

sebagai bahan pengawet pangan. Pemilihan asam sitrat dalam pengawetan 

makanan, dikarenakan terdapat penelitian yang berhasil dalam pengawetan 

makanan  serta menghasilkan pengaruh baik terhadap makanan, baik dilihat dari 

perubahan nilai rasanya, serta daya simpan.  

Pada sebuah penelitian Haq dkk, (2010), mengenai uji ketahanan nasi 

menggunakan asam sitrat, ternyata nasi yang diberi asam sitrat berpengaruh 

terhadap organoleptiknya yang memiliki warna yang putih mengkilat, karena 

dalam asam sitrat memiliki kemampuan untuk memutihkan. Perubahan warna 

pada makanan, berpengaruh terhadap jenis mikroba yang aktif pada makanan. 

Menurut Waluyo (2010), asam sangat mempengaruhi mikroba akibat adanya ion 

hidrogen serta memiliki sifat bakterisida yang disebabkan adanya daya hidrolisis 

dan denaturasi sel mikroba. 

Menurut Buckle dkk (2009), kandungan asam sitrat, dapat kita temukan 

pada beberapa jenis jeruk. Sifat asam dari senyawa asam sitrat yang terkandung 

dalam buah jeruk dapat mencegah pertumbuhan mikroba sehingga dapat bertindak 
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sebagai pengawet. Penambahan asam akan mempengaruhi pH disamping juga 

adanya sifat menghambat pertumbuhan mikroba yang khas dari hasil urainya. 

Asam sitrat alami yang dapat kita temukan dilingkungan sebagai pengawet 

tahu, dapat berasal dari jeruk lemon maupun jeruk nipis yang masing masing 

diberikan konsentrasi 9%, 10%, dan 11%. Menurut Buckle dkk, (1987), larutan 

perendam tahu dengan menggunakan bahan pengawet alami dalam bentuk segar 

dibuat dengan cara konsentrasi jeruk nipis yang digunakan, ditentukan dengan 

konsentrasi 9%, karena aktivitas optimum asam sitrat (komponen aktif jeruk 

nipis) terjadi pada konsentrasi tersebut. nipis yang digunakan untuk bahan 

pengawetan, ditentukan dengan memakai uji pH larutan perendam tahu sekitar 

3,5-4 karena aktivitas optimum asam sitrat (komponen aktif jeruk nipis) terjadi 

pada pH tersebut. Selain itu, menurut Mustafa (2008), tahu yang digunakan dan 

dijaga kestabilannya dengan membuat pH larutan menjadi 3,5 akan efektif 

menghambat metabolisme bakteri perusak tahu antara 3,0-4,5.  

Menurut Koswara  (2010), perendaman dalam campuran sari jeruk lemon 

menggunakan konsentraasi jeruk lemon 10% ditambah garam dapur 4%, rendam 

tahu ke dalam tempat plastik, metode ini dapat mengawetkan tahu selama 10 hari. 

Menurut Mustafa (2007), tahu yang baik mempunyai ciri antara lain beraroma 

kunyit jika berwarna kuning, teksturnya cukup lunak, dan tidak beraroma asing 

atau tidak normal. Bau normal, rasa normal, warna putih normal, atau kuning 

normal, kenampakan tidak berlendir. Sedangkan menurut Buckle dkk (2009), 

perubahan mutu pangan pada dasarnya terjadi akibat perubahan warna, tekstur, 

rasa, serta zat gizinya.  
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Pada penelitian mengenai peningkatan daya simpan tahu, konsentrasi yang 

digunakan masing-masing pada jeruk nipis maupun jeruk lemon yaitu dengan 

menggunakan konsentrasi sebesar 9%, 10%, 11%. Perbedaan pemberian 

konsentrasi pada pengawet ini, berfungsi untuk mengetahui konsentrasi mana 

yang lebih optimum dalam menghambat pertumbuhan bakteri pada tahu. Seperti 

dijelaskan oleh Haq dkk, (2010), rendah dan tingginya konsentrasi sari jeruk nipis 

maupun lemon yang diberikan pada makanan, dapat merangsang/ menghambat 

pertumbuhan bakteri, karena dengan penambahan maupun pengurangan 

konsentrasi pada jeruk nipis, dapat memberikan tambahan/ pengurangan nutrisi 

seperti karbohidrat, protein, dan vitamin, yang dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri. Selain itu, menurut Hadittama (2009), keawetan suatu makanan, 

ditentukan oleh perbedaan konsentrasi pengawet yang diberikan. 

 

1.2 Perumusan Masalah   

Dalam penelitian ini, ada beberapa hal yang akan dibahas antara lain; 

1. Bagaimana pengaruh pemberian konsentrasi perasan air jeruk lemon maupun 

perasan air jeruk nipis terhadap jumlah mikroba, pH, serta lama pengawetan 

tahu?   

2. Bagaimana pengaruh pemberian konsentrasi perasan air jeruk lemon maupun 

perasan air jeruk nipis terhadap kualitas organoleptik tahu?  
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1.3 Tujuan Penelitian    

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara 

lain:  

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian kadar konsentrasi perasan air jeruk 

lemon dan perasan air jeruk nipis terhadap jumlah mikroba, pH, serta lama 

pengawetan tahu 

2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian kadar konsentrasi perasan air jeruk 

lemon dan perasan air jeruk nipis terhadap kualitas organoleptik tahu 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Dari penelitian ini, diharapkan dapat diambil beberapa manfaat baik 

dilihat dari segi teoritis, maupun secara aplikatif diantaranya:    

1. Segi teoritis  

a. Upaya ini diharapkan mampu memperoleh kombinasi terbaik dari lama 

perendaman dan konsentrasi terbaik perasan air jeruk nipis dan air jeruk 

lemon untuk meningkatkan daya simpan tahu.   

b.  Bagi lembaga akademik, diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

pengembangan ilmu alam serta sebagai dasar untuk penelitian yang 

relevan selanjutnya  

2. Segi aplikatif 
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a. Upaya ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada masyarakat, sebagai 

solusi dalam peningkatan daya simpan tahu. 

b. Upaya ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada industri tahu 

tentang penambahan konsentrasi pada perasan air jeruk nipis maupun 

perasan air jeruk lemon, melalui lama perendaman tehadap daya simpan 

tahu.  

c. Upaya ini diharapkan dapat diaplikasikan secara langsung oleh para 

produsen pangan khususnya produsen tahu sehingga dapat meningkatkan 

kualitas produknya tanpa membahayakan kesehatan konsumen. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran    

Tahu merupakan makanan yang sudah tidak asing lagi untuk masyarakat 

Indonesia. Kepopuleran tahu tidak hanya terbatas karena rasanya enak, tetapi juga 

dapat diolah menjadi berbagai bentuk masakan serta harganya murah. Selain itu 

menurut Mahmudah (2009), tahu memiliki nilai kandungan gizi terutama protein 

yang tinggi, yaitu 10,9 gram per 100 gram tahu. Menurut Rusdi dkk, (2011) 

kandungan protein tahu yang tinggi ini setara mutunya dengan mutu protein 

hewani.  

Tahu juga mengandung zat gizi yang penting, seperti lemak, vitamin, 

dan mineral dalam jumlah yang cukup tinggi (Setyadi, 2008).  Sedangkan 

menurut Mahmudah (2009), tahu mempunyai daya cerna yang sangat tinggi yaitu 

mendekati 95% sehingga dapat dikonsumsi oleh semua golongan umur, termasuk 

orang yang mengalami gangguan pencernaan.  
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Berbagai manfaat tahu yang dipaparkan, perlu diimbangi dengan 

kenyataan. Seperti kita ketahui, tahu bersifat mudah rusak (busuk). Disimpan pada 

kondisi biasa (suhu ruang) daya tahannya rata-rata 1 – 2 hari, kemudian menjadi 

asam dan rusak (Winarno, 2004). Bahkan, menurut Mahmudah (2009), pada suhu 

kamar, kerusakan tahu dimulai pada jam ke-12, sedangkan pada suhu lemari es 

kerusakan tahu dimulai pada hari ke-6. Setelah lebih dari batas tersebut rasanya 

menjadi asam lalu berangsur-angsur busuk, sehingga tidak layak dikonsumsi lagi.  

Tingginya protein tahu menyebabkan cepat terjadinya kerusakan oleh 

organisme pada tahu, karena terjadinya degradasi yang menghasilkan asam amino 

(Buckle dkk, 2009). Mikroba pada bahan pangan dapat menyebabkan kebusukan 

dan keracunan. Menurut Hadittama (2009), kebusukan disebabkan oleh aktivitas 

mikroba pembusuk, sedangkan keracunan disebabkan oleh aktivitas mikroba 

pathogen atau akibat toksin yang dihasilkan sebagai produk sekunder 

metabolismenya, sehingga keberadaan mikroba sangat berpengaruh terhadap 

umur simpan dan tingkat keamanan produk pangan saat dikonsumsi. 

Pada saat memperpanjang masa simpan tahu, umumnya industri tahu 

membutuhkan bahan tambahan pangan berupa pengawet makanan sebagai bahan 

peningkat daya simpan. Dalam penggunaan bahan tambahan makanan, memang 

diijinkan, namun pemakaian pengawet, tidak boleh seenaknya. Harus memiliki 

aturan yang semestinya, agar bahan apapun yang digunakan untuk makanan, tidak 

menjadi racun bagi diri sendiri bahkan untuk orang lain.    

Menurut Buckle dkk (2009), pengolahan bahan pengawet pangan pada 

industri komersial umumnya bertujuan memperpanjang masa simpan, 
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meningkatkan karakteristik produk, mempermudah penanganan dan distribusi, 

memberikan lebih banyak pilihan dan ragam produk pangan di pasaran, 

meningkatkan nilai ekonomis bahan baku, serta mempertahankan atau 

meningkatkan mutu. Kriteria atau komponen mutu yang penting pada komoditas 

pangan adalah keamanan, kesehatan, flavor, tekstur, warna, umur simpan. 

Pentingnya penambahan bahan tambahan pangan, membuat para 

produsen maupun pedagang makanan, khususnya panganan tahu, memakai bahan 

pengawet. Namun disayangkan, walaupun telah diatur UUD  RI No. 7 Tahun 

1996 terhadap pangan dan keamanan pangan, tetap saja dalam pemakaian bahan 

tambahan ini, sering terjadi pelanggaran seperti penggunaan dosis yang tidak tepat 

atau penggunaan bahan yang bukan bahan tambahan pangan seperti bahan 

tambahan pangan kimia. Sedangkan penggunaan bahan pengawet kimia yang 

sering digunakan pada tahu, yaitu berupa formalin. 

Menurut Undang Undang RI No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dalam 

Setyadi (2008), pada Bab II mengenai Keamanan Pangan, Pasal 10 tentang Bahan 

Tambahan Makanan menyatakan bahwa (1) setiap orang yang memproduksi 

pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan 

tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas 

maksimal yang telah ditetapkan, (2) pemerintah menetapkan lebih lanjut bahan 

yang dilarang dan atau dapat digunakan sebagai bahan tambahan pangan dalam 

kegiatan atau proses produksi pangan serta ambang batas maksimal sebagaimana 

pada ayat (1). 
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Menurut Winarno (2004), perendaman tahu selama satu malam dengan 

larutan formalin 0,1-0,15% mampu mengawetkan tahu sampai tiga minggu 

dengan tekstur yang kempal dan apabila konsentrasi formalin ditingkatkan 

menjadi 0,2%, tahu dapat tahan sampai satu bulan tetapi setelah dicuci dan 

digoreng adanya formalin masih dapat dideteksi. Hasil yang ditunjukan bila tahu 

diberikan formalin, tahu menjadi keras dan tidak berlendir, sedangkan tahu yang 

direndam tanpa formalin, hanya 1-2 hari saja, kemudian lama kelamaan menjadi 

asam bahkan rusak.  

Penggunaan bahan pengawet dan antioksidan sintetis sebagai bahan 

tambahan pangan, sangat tidak direkomendasikan oleh Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM), justru kita dianjurkan untuk kembali mengkonsumsi makanan 

yang berbahan pengawet alami yang bersumber dari bahan alam (BPOM 2006).    

Bahan pengawetan alami yang dapat kita gunakan, dapat kita ambil dari makanan 

yang mengandung asam.  

Menurut Setyadi (2008), asam pada konsentrasi yang cukup dapat 

menyebabkan kerusakan protein bakteri yang disebut denaturasi. Oleh karena sel 

mikroba terbentuk dari protein, maka pemberian asam dalam suatu proses 

pengolahan awetan pada makanan, akan menghambat pertumbuhan jenis mikroba 

lain. 

Pada penelitian kali ini, kandungan asam yang akan digunakan sebagai 

bahan pengawet tahu, yaitu asam sitrat yang berasal dari perasan air jeruk lemon 

dan perasan air jeruk nipis. Prosedur pemanfaatan perasan air jeruk lemon 

maupun jeruk nipis sebagai bahan pengawet pada tahu, kita amati melalui lama 
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perendaman tahu dengan larutan jeruk lemon maupun jeruk nipis menggunakan 

konsentrasi yang telah ditentukan sebelumnya.  

Menurut Buckle dkk, (1987) menjelaskan bahwa larutan perendam tahu 

dengan menggunakan bahan pengawet alami dalam bentuk segar dibuat dengan 

cara konsentrasi jeruk nipis yang digunakan ditentukan dengan konsentrasi 9%, 

karena aktivitas optimum asam sitrat (komponen aktif jeruk nipis) terjadi pada 

konsentrasi tersebut. Hal ini juga sesuai dengan percobaan sebelumnya yang 

menunjukkan bahwa perlakuan kunyit yang dicampur dengan jeruk nipis dapat 

mengawetkan tahu selama delapan hari sampai pH larutan perendam menjadi 3,5 

– 4. 

Menurut Koswara (2010), perendaman dalam campuran sari jeruk lemon 

menggunakan konsentraasi jeruk lemon 10 persen ditambah garam dapur 4%, 

rendam tahu ke dalam tempat plastik, metode ini dapat mengawetkan tahu selama 

10 hari. Menurut Mustafa (2007), tahu yang baik mempunyai ciri antara lain 

beraroma kunyit jika berwarna kuning, teksturnya cukup lunak, dan tidak 

beraroma asing atau tidak normal. Sedangkan menurut Buckle dkk (2009), tahu 

yang baik mempunyai ciri bau normal, rasa normal, warna putih normal, atau 

kuning normal, kenampakan tidak berlendir. Perubahan mutu pangan pada 

dasarnya terjadi akibat perubahan warna, tekstur, rasa, serta zat gizinya. 

Menurut Shurtleff & Aoyagi (1979) dalam Mustafa (2006) kerusakan 

mikrobiologis pada tahu tergantung dari beberapa faktor, antara lain; 

1. adanya bakteri yang tahan panas seperti golongan pembentuk spora dan 

termodurik,  
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2. adanya bakteri kontaminan yang mengkontaminasi tahu selama proses 

pembuatan sampai tahu siap untuk dikonsumsi,  

3. suhu penyimpanan, dan  

4. adanya enzim tahan panas yang dihasilkan oleh golongan bakteri tertentu. 

Menurut Sardjono dkk dalam Harmayani dkk (2009), bakteri yang sering 

mengkontaminasi tahu adalah Bacillus, bakteri asam laktat seperti Streptococcus 

dan Leuconostoc serta Coliform yang tahan terhadap suhu refrigerasi.  

 

1.6 Hipotesis  

Dari kerangka pemikiran, dapat sedikit kita ambil hipotesisnya bahwa:  

1. Adanya pengaruh positif pemberian kadar konsentrasi perasan air jeruk lemon 

maupun perasan air jeruk nipis terhadap peningkatan daya simpan tahu 

2. Adanya pengaruh pemberian kadar konsentrasi perasan air jeruk lemon 

maupun perasan air jeruk nipis terhadap kualitas organoleptik tahu  


