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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Tahu merupakan salah satu alternatif produk pangan nabati yang telah menjadi menu 

sehari-hari manusia terutama bagi diet seimbang para vegan. Selain karena kandungan 

proteinnya yang tinggi dan mudah dicerna, tahu juga memiliki kandungan vitamin B, 

serat, kalium, thiamin, dan kandungan gizi lainnya yang baik bagi tubuh. Kandungan 

sodiumnya yang rendah menjadikannya pilihan makanan yang baik pula bagi sodium-

restricted diets (Hagler, 2008). Saat ini, olahan tahu masih hanya terbatas pada olahan 

sup, salad, tahu goreng/kukus/tumis, maupun tahu marinasi (contoh: tahu bacem). 

Olahan tahu yang paling umum digunakan dalam bidang usaha yaitu olahan tahu krispi 

dengan menggunakan metode penggorengan secara deep-frying. Metode ini memiliki 

kelemahan dimana bahan dasar tahu memiliki tekstur yang halus dan mudah pecah 

karena kandungan airnya yang cukup tinggi sehingga sulit dihasilkan produk tahu krispi 

yang memiliki tekstur luar renyah dan berwarna coklat merata (Paino & Lisa, 1991).  

 

Proses pre-treatment sebelum proses penggorengan tahu krispi diyakini para chef dapat 

menghilangkan kadar air dalam tahu sehingga menyebabkan tahu memiliki tekstur luar 

yang lebih kaku (firm), renyah, dan berwarna coklat merata (Stauch, 2018). Metode pre-

treatment tahu yang dapat digunakan yaitu parboling, draining, dan steaming. Ketiga 

metode tersebut menerapkan prinsip kerja yang serupa yaitu pengeluaran air dari dalam 

tahu dengan menggunakan media air panas dan garam (parboiling), pengeringan dengan 

handuk dalam kontainer tertutup yang disimpan dalam refrigerator (draining), maupun 

media uap panas (steaming) (Shurtleff & Akiko, 1975).  

 

Hingga saat ini belum dapat diketahui secara pasti metode pre-treatment tahu yang 

dapat memberikan pengaruh penurunan kadar air paling signifikan dan dapat 

memberikan tekstur luar paling renyah pada produk olahan deep-fry tahu krispi 

sehingga diperlukan adanya pengujian pengaruh masing-masing metode pre-treatment 

terhadap karakteristik fisikokimia tahu yaitu kadar air dan kadar protein tahu (karena 

maximum crispness diperoleh ketika kadar air awal bahan rendah) serta organoleptik 

dari produk olahan tahu krispi.      
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1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Tahu   

Tahu merupakan dadih biji kedelai (bean curd) yang diperoleh dari proses koagulasi 

atau pengentalan susu kedelai yang kemudian hasil curd tersebut ditekan (pressing) 

hingga menjadi balok-balok tahu yang berwarna putih dan lembut (soft) (Hagler, 2008). 

Menurut standar industri Indonesia, tahu merupakan makanan padat yang dicetak dari 

bahan baku susu kedelai dengan proses pengendapan protein pada titik isoelektriknya 

tanpa atau dengan penambahan bahan pangan lain yang diijinkan (Purbowatiningrum et 

al., 2006). Tahu memiliki beberapa nilai gizi seperti protein, karbohidrat, lemak, 

mineral, kalori, fosfor, dan vitamin B-kompleks. Kandungan hidrat arang yang rendah 

pada tahu menyebabkannya menjadi salah satu menu diet rendah kalori (Aminah et al., 

2017).  

 

Tahu  dibedakan menjadi beberapa tipe berdasarkan tekstur atau konsistensinya yaitu 

tahu  blocks (yang bervariasi dari silken/soft, medium/medium firm/regular, firm, extra 

firm, dan super firm), pressed tofu (tahu yang memiliki tekstur sangat kompak), tofu 

noodles, tofu skin, fried tofu, tofu pudding, fermented tofu, dan soy milk (prekursor tahu) 

(Nguyen, 2012). Pada penelitian ini jenis tahu yang digunakan berupa tahu regular yang 

dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

  
Gambar 1. Tahu Regular yang Digunakan Pada Penelitian 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 
 

Tahu merupakan salah satu makanan sumber protein berbasis tanaman yang umum 

dikonsumsi oleh orang vegetarian serta baik untuk bayi, anak-anak, dan orang tua 

karena kandungan proteinnya sangat mudah untuk dicerna dan juga baik untuk perut 

yang sensitif. Kandungan nutrisi pada tahu sedikit bervariasi bergantung pada varietas 
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biji kedelai yang digunakan dan metode pengolahan yang digunakan, namun semua 

tahu kaya akan protein, merupakan sumber vitamin B yang baik, dan rendah natrium 

(sodium) (Hagler, 2008). Kandungan protein pada tahu dapat dilihat pada Tabel 1.   

 

Tabel 1. Kandungan Protein Tahu   
Tekstur Gram protein tiap 3 ons penyajian 

Silken / Soft  4 – 5 
Medium / Medium Firm / Regular 6 – 8 
Firm  8 – 9 
Extra Firm  9 – 10 
Super Firm  14 + 

(Nguyen, 2012). 

 

Jenis tahu regular memiliki tekstur yang bervariasi dari soft (lunak) hingga extra firm 

(sangat kaku) dimana tahu yang semakin lunak akan memiliki kandungan air yang 

semakin besar (Robertson, 2004). Proses pre-treatment untuk mengurangi kandungan 

air dalam tahu berpengaruh terhadap sensori produk dimana air merupakan salah satu 

konstituen yang berperan dalam penentuan tekstur produk yang melalui proses 

penggorengan (Rossell, 2001). Dalam 12 oz (±340 g) tahu terkandung 7,8% protein dan 

84,9% air (Shurtleff & Akiko, 1975). Tahu juga memiliki kandungan nutrisi lain yang 

dapat dilihat pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Analisis Nutrisi ¼ pound (113,5 g) Tahu  (Preparasi Dengan CaSO4 dan 
MgCl2) 

Nutrient Firm Tahu  Soft Tahu  
Kalsium 228 mg 126 mg 
Kalori 79,45 69,24 

Karbohidrat 1,92 g 2,04 g 
Kolesterol 0 g 0 g 

Lemak 4,73 g 4,19 g 
Lemak, Jenuh 0,98 g 0,6 g 

Serat 1,02 g 0,23 g 
Iron 1,82 mg 1,25 mg 

Niacin 0,11 mg 0,6 mg 
Potassium 168 mg 136 mg 

Protein 9,3 g 7,43 g 
Riboflavin 0,076 mg 0,04 mg  

Sodium 13,62 mg 9,08 mg 
Thiamin 0,072 mg 0,05 mg 

Zinc 0,94 mg 0,72 mg 
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(Nguyen, 2012).  

 

1.2.2. Tahu Krispi  

Tahu krispi atau crispy tofu merupakan olahan makanan yang terbuat dari bahan dasar 

tahu. Ciri khas dari tahu krispi yaitu memiliki tekstur luar yang renyah dan kaku 

sehingga jenis tahu yang umumnya digunakan yaitu extra-firm ataupun super-firm. 

Proses pembuatan tahu krispi dimulai dengan cara memisahkan tahu dari dalam 

rendaman air lalu memotong tahu menjadi beberapa bagian kotak sesuai selera. 

Kemudian dapat dilakukan proses perlakuan awal seperti pengeringan dengan handuk 

untuk menghilangkan kandungan airnya serta untuk membantu menghasilkan tahu 

dengan tekstur yang lebih renyah dan berwarna coklat. Setelah itu panaskan wajan yang 

telah diberi minyak dan goreng tahu hingga berwarna coklat keemasan selama 4-5 menit 

pada masing-masing sisi. Ketika kedua sisi sudah berwarna coklat dan renyah, 

pindahkan tahu ke piring dan beri sedikit garam (Robin, 2017).  

 

1.2.3. Pre-Treatment  

Proses pre-treatment tahu sebelum proses frying dilakukan untuk mencapai hasil 

penggorengan tahu  yang baik yaitu tekstur tahu yang renyah (crispness) diluar namun 

lembut (tender) didalam, warna kecoklatan, dan mengeluarkan rasa natural tahu  (Kenji, 

2014). Crispness tahu diperoleh dari proses dehidrasi lapisan luar protein pada potongan 

tahu, sedangkan warna kecoklatan/browning diperoleh dari reaksi maillard yang terjadi 

antara protein dan karbohidrat pada tahu yang terpapar suhu tinggi dari penggorengan 

(±300℉) (Bordin et al., 2013).  

 

1.2.3.1. Parboiling  

Parboiling merupakan salah satu teknik memasak yang umum dilakukan di restaurant 

untuk mempercepat proses pengolahan selanjutnya (pre-cooking) pada sayuran maupun 

daging. Parboiling biasa disebut dengan teknik memasak sebagian (partially cooking) 

dalam air mendidih. Teknik ini dilakukan dengan cara memasukkan makanan ke dalam 

air mendidih dan dimasak hingga makanan mulai lunak, kemudian diangkat sebelum 

makanan tersebut matang (not fully cooked) (Bathroom Readers Institute, 2011). 

Parboiling terdiri dari dua cara yaitu pertama cara regular parboiling (tanpa garam) dan 
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kedua yaitu salted water method (dengan penambahan garam). Penggunaan air panas 

dapat menyebabkan tahu menjadi sedikit lebih kaku dan kohesif sedangkan pemberian 

garam ditujukan untuk memberikan rasa pada tahu, memberikan tekstur yang lebih 

kaku, dan menghindari terbentuknya struktur berpori pada tahu (Shurtleff & Akiko, 

1975).  

 

1.2.3.2. Draining  

Draining atau biasa disebut penyimpanan tanpa air (storing out of water) merupakan 

metode pre-treatment tahu untuk menghasilkan tekstur yang kaku dan membantu 

menjaga flavor natural pada tahu karena rasa natural manis pada tahu mudah hilang 

dalam air. Metode ini dilakukan dengan cara tahu dikeringkan selama 18 jam maka 

kandungan airnya akan hilang hingga 17% dari beratnya sedangkan kandungan protein 

pada final tahu akan meningkat. Metode ini umumnya dilakukan dengan cara 

meletakkan tahu pada wadah/kontainer datar kemudian ditutup dan dimasukkan kulkas 

selama 1-2 jam atau selama semalam untuk mendapatkan tekstur tahu yang lebih kaku. 

Penggunaan handuk lipat (folded towel) pada bagian bawah wadah kontainer akan 

membantu mempercepat proses pengeringan tahu (Shurtleff & Akiko, 1975).  

 

1.2.3.3. Steaming  

Steaming merupakan proses memasak dengan cara meletakkan makanan diatas air 

mendidih dan biarkan panas dari uap air yang melewati lubang steamer tersebut kontak 

langsung untuk mematangkan makanan (Marshall Cavendish Cuisine, 2011). Suhu 

tertinggi steaming umumnya pada suhu ±100℃	/212℉ (suhu air mendidih). Metode 

steaming lebih dapat membantu dalam mempertahankan tekstur, warna, rasa, dan nutrisi 

dari makanan (Brown, 2008) karena makanan tidak kontak langsung dengan cooking 

liquid dan makanan dipreparasi tanpa penambahan lemak atau minyak (Culinary 

Institute of America, 2013).   

 

1.2.3.4. Slanting Press Method 

Metode ini dilakukan dengan cara membungkus tofu dengan handuk atau bamboo mat 

dan meletakkannya pada bagian atas talenan, tray, atau piring besar yang diletakkan 

bersebelahan dengan bak pencucian (sink). Bagian akhir papan diangkat beberapa inchi, 
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kemudian letakkan beban seberat 2-4 pound (1 pound = ±453 g) pada tofu dan diamkan 

selama 30-60 menit (Shurtleff & Akiko, 1975). 

 

1.2.3.5. Sliced Tofu Method 

Metode ini dilakukan dengan cara memotong tofu secara melintang menjadi beberapa 

potongan dengan ketebalan ½ - ¾ inch (1 inch = 2,54 cm). Potongan tersebut kemudian 

ditata pada 2 handuk yang diletakkan pada talenan yang telah diangkat bagian akhirnya 

lalu ditutup dengan 2 lapis handuk dan ditekan perlahan untuk memastikan handuk 

kontak dengan tofu. Setelah itu didiamkan selama 30-60 menit. Metode ini umum 

digunakan ketika mempersiapkan tofu untuk deep-frying. Hasil yang lebih cepat dapat 

diperoleh dengan cara menutupi bagian atas dengan tambahan talenan dan beban seberat 

5 pound dan mengganti handuk setelah interval 10 menit (Shurtleff & Akiko, 1975). 

 

1.2.4. Frying  

Frying merupakan salah satu metode pengolahan yang menggunakan prinsip pemasakan 

dengan suhu yang tinggi dan transfer panas yang cepat untuk merubah karakteristik 

sensori dan nutrisi produk, sebagai hasil dari interaksi kompleks antara makanan dan 

minyak. Proses frying akan memodifikasi permukaan makanan untuk membentuk 

lapisan crust yang dapat menjaga flavor makanan dan mempertahankan bagian 

juicinessnya selama proses penggorengan. Selama proses frying, terjadi evaporasi air 

dalam makanan sebagai akibat dari proses dehidrasi yang terjadi selama proses 

penggorengan (Bordin et al., 2013).  

 

Selama proses frying juga terjadi perubahan secara fisik (perubahan fase dan volume) 

dan kimia (contoh : penghancuran dan pembentukan ikatan kimia). Salah satu reaksi 

kimia yang terjadi yaitu denaturasi protein dan gelatinisasi pati. Kedua reaksi tersebut 

melibatkan pemecahan ikatan hidrogen, pembentukan ikatan kovalen antar asam amino, 

pengaturan ulang struktur tiga dimensi, hidrasi (hydration) dan dehidrasi (dehydration). 

Hasil gabungan reaksi protein-pati berperan penting pada pembentukan tekstur bagian 

luar/exterior makanan. Penambahan protein dan pati juga dapat mempengaruhi water 

holding capacity (WHC) serta mempengaruhi jumlah air yang hilang melalui proses 
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dehidrasi selama penggorengan (Rossell, 2001). Perubahan utama yang terjadi selama 

proses penggorengan dapat dilihat pada Tabel 3.  

 

Tabel 3. Perubahan Utama Komposisi Makanan Selama Proses Frying  
Komponen  Perubahan Selama Frying  

Lemak   Penambahan konsentrasi dan perubahan komposisi 
Air   Kehilangan secara signifikan  
Gula Pereduksi  Reaksi maillard  
Pati  Gelatinisasi  
Protein  Perubahan komposisi  
Asam Amino Pembentukan senyawa flavor heterocyclic  

Flavoring substances  Terbentuk dari interaksi antara reaksi oksidatif dan maillard 
dengan minyak goreng 

Vitamin Moderate loss  
Mineral  Small loss  
Antioksidan  Moderate loss  

(Bordin et al., 2013) 

 

1.2.4.1. Deep Fat Frying 

Deep fat frying merupakan metode memasak dengan cara mencelupkan bahan 

seluruhnya ke dalam minyak panas pada suhu 150-190℃ . Deep fat frying akan 

menyebabkan kontak yang cepat antara minyak, udara, dan makanan sehingga 

dihasilkan flavor, warna coklat keemasan, dan tekstur crispy yang diharapkan. Ketika 

makanan diolah dengan metode deep fat frying yang benar, maka akan dihasilkan 

makanan yang crispy diluar namun matang hingga ke tengah. Prinsip kerja metode ini 

yaitu transfer panas secara konveksi antara minyak dengan permukaan bahan serta 

konduksi panas ke bagian dalam bahan sehingga suhu permukaan bahan akan 

meningkat dengan cepat dan air pada bahan pangan akan teruapkan dari pori-porinya 

lalu tergantikan oleh minyak (Sahin & Servet, 2009). Kelemahan utama dari proses 

deep frying yaitu penyerapan lemak yang tinggi dan pembentukan acryl-amida (Nestle, 

2006). 

 

1.2.5. Uji Organoleptik  

Uji organoleptik merupakan uji sensori yang digunakan untuk mengetahui daya 

penerimaan konsumen terhadap suatu produk. Pengujian organoleptik dapat dilakukan 

dengan uji hedonik maupun uji ranking kesukaan. Uji hedonik digunakan untuk 

meminta tanggapan pribadi panelis terhadap kesukaan atau ketidaksukaannya terhadap 
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komoditi yang dinilai yang dinyatakan dalam bentuk skala hedonik. Pengujian sensori 

digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik sensori produk pangan seperti tekstur. 

Tekstur makanan merupakan hasil dari respon tactile sense terhadap bentuk rangsangan 

fisik ketika terjadi kontak antara bagian di dalam rongga mulut dan makanan (Ivani, 

2017). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh berbagai macam perlakuan awal 

terhadap karakteristik fisikokimia tahu dan organoleptik olahan tahu krispi.   

 

 

 


