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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Uji Pendahuluan 

Selain pada perlakuan awal steaming, draining, parboiling, dan kombinasi, terlebih 

dahulu dilakukan uji pendahuluan terhadap metode perlakuan awal yang lain berupa 

slanting press method dan sliced tofu method. Dari hasil uji pendahuluan penggorengan 

tahu krispi diperoleh hasil bahwa tahu krispi dengan metode perlakuan awal slanting 

press dan sliced tofu method tidak memiliki tekstur luar yang renyah dan justru 

menyerap banyak minyak pada permukaan tahu. Maka dari itu metode perlakuan awal 

slanting press dan sliced tofu method tidak penulis gunakan karena tidak memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap tekstur crispness yang dihasilkan. Sedangkan perlakuan 

kombinasi dipilih berdasarkan hasil uji pendahuluan yang menunjukkan bahwa 

perlakuan steaming 20 menit, parboiling 30 menit, dan draining 24 jam memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap kerenyahan tahu krispi. Hasil uji pendahuluan dapat 

dilihat pada Lampiran 7.4.  

 

4.2. Tekstur 

Tekstur merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan struktur suatu 

makanan pada saat sensori. Dalam penelitian ini karakteristik tekstur erat kaitannya 

dengan bagaimana makanan (tahu) menahan deformasi dari proses pre-treatment yang 

diberikan yang dilihat dari pengujian sifat rheologi (hardness, springiness, 

cohesiveness) tahu menggunakan alat texture analyzer. Perlakuan pre-treatment akan 

memodifikasi tekstur dari tahu selama kondisi pemprosesan (suhu dan waktu) (Jianshe 

& Andrew, 2015).    

 

4.2.1. Hardness 

Hardness merupakan karakteristik sensori tekstur yang ditentukan sebagai gaya yang 

diperlukan untuk menekan substansi di antara gigi molar atau antara lidah dan langit-

langit. Hardness merupakan sifat tektur yang berhubungan dengan mekanis, yaitu 

perilaku suatu material dibawah stress atau strain (Sara et al., 2014). Pada penelitian 

ini, hardness diukur secara instrumental dengan pengujian TPA (Texture Profile 

Analysis). Berdasarkan Tabel 4. diketahui bahwa semakin lama waktu seluruh perlakuan 
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(kecuali perlakuan parboiling mulai menit ke-20) dihasilkan peningkatan nilai hardness 

yang semakin besar. Perlakuan yang memberikan pengaruh peningkatan nilai hardness 

dari terendah ke tertinggi yaitu perlakuan parboiling - draining - kombinasi parboiling 

30 menit dan draining 24 jam – steaming – kombinasi steaming 20 menit dan draining 

24 jam.  

 

Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya denaturasi protein tahu yang 

mengakibatkan hilangnya air dari dalam jaringan tahu yang melunak (soften) selama 

proses pre-treatment sehingga terjadi peningkatan nilai hardness tahu. Hal tersebut 

berkaitan erat dengan suhu (thermal stress) dan lama waktu perlakuan (David, 2004). 

Pada perlakuan parboiling, suhu air ketika tahu dimasak berkisar antara 60℃	(pada 

menit ke-10) hingga 80℃ (pada menit ke-30) sehingga suhu permukaan tahu tidak akan 

melebihi 80 ℃  dan dapat terjadi penyerapan medium air panas ke dalam pori-pori 

jaringan tahu, mengakibatkan bagian dalam dan permukaan tahu tidak akan mengering 

dan hardness yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan kontrol. Pada perlakuan 

steaming, suhu panas yang digunakan lebih besar dibandingkan perlakuan parboiling 

(berkisar antara 80℃	hingga 100℃) sehingga menyebabkan semakin besar deformasi 

yang terjadi serta semakin besar penurunan energi kompresi yang mengakibatkan 

semakin banyak molekul air yang berpindah secara bebas/keluar dari permukaan dan 

menjadi gas. Selama proses pendinginan, material produk akan bertransisi kembali 

menjadi fase yang kaku akibat dari pemulihan balik energi yang hilang sehingga 

dihasilkan peningkatan nilai hardness (Sara et al., 2014).  

 

Pada perlakuan draining, suhu dingin chiller (±5,2℃) mengakibatkan terjadinya cold 

shock akibat paparan sel membran terhadap suhu yang lebih rendah sehingga terjadi 

dehidrasi sel yang mengakibatkan air terikat akan hilang (water holding capacity 

menurun) dan terserap oleh handuk 100% cotton (high water absorbency) yang melapisi 

tahu. Dehidrasi sel yang semakin besar menyebabkan pengeringan yang semakin cepat 

pada bagian permukaan tahu sehingga dihasilkan peningkatan nilai hardness (George et 

al., 1992). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlakuan kombinasi 

steaming 20 menit dan draining 24 jam tentu lebih memberikan peningkatan nilai 

hardness yang lebih besar dibandingkan kombinasi parboiling 30 menit dan draining 24 
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jam karena perlakuan steaming memberikan efek pengeluaran air yang lebih besar 

sehingga dihasilkan pengeringan permukaan tahu yang lebih besar.     

 

4.2.2. Cohesiveness 

Pada penelitian ini, cohesiveness dari tahu hasil perlakuan pre-treatment diukur secara 

instrumental dengan pengujian TPA. Dalam pengujian TPA, cohesiveness diartikan 

sebagai rasio dari area positif yang berada dibawah second bite hingga first bite (Leo & 

Fidel, 2010). Sara et al. (2014) menambahkan bahwa nilai cohesiveness 

menggambarkan seberapa baik sampel menahan deformasi kedua dibandingkan yang 

pertama.  

 

Berdasarkan Tabel 4. dapat diketahui bahwa semakin lama waktu perlakuan steaming 

dan parboiling maka semakin besar nilai cohesiveness yang dihasilkan. Menurut Sara et 

al. (2014), peningkatan nilai cohesiveness tersebut berkaitan dengan kandungan air 

dalam produk. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perlakuan steaming 

menyebabkan terjadinya penyusutan air dari sel membran tahu sehingga mengakibatkan 

bagian luar tahu menjadi lebih kaku dan solid serta dapat menahan tekanan/gaya yang 

diberikan dari probe (lebih kohesif).  

 

Pada perlakuan parboiling, juga terjadi proses denaturasi protein tahu sehingga terjadi 

pengeluaran air dari dalam sel membran tahu namun tidak signifikan karena juga terjadi 

penyerapan medium air panas mengakibatkan bagian dalam serta permukaan tahu tetap 

lunak dan kurang kohesif sehingga mudah hancur dan tidak mampu menahan 

tekanan/gaya dari probe (Jianshe & Andrew, 2015). Pada perlakuan parboiling, 

peningkatan nilai cohesiveness yang signifikan dibandingkan perlakuan kontrol terjadi 

mulai menit ke-30. Menurut Yadunandan & Joseph (2014), hal tersebut disebabkan 

karena dengan semakin lamanya waktu perebusan terjadi penurunan kandungan air yang 

semakin besar seiring dengan perubahan bentuk produk (deformasi) yang 

menyebabkannya menjadi lebih kohesif.  

 

Pada perlakuan draining, semakin lama waktu perlakuan justru memberikan penurunan 

nilai cohesiveness namun tidak signifikan. Penurunan kandungan air selama proses 
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chilling tidak memberikan dampak deformasi produk karena proses dehidrasi sel yang 

lambat sehingga struktur jaringan dalam tahu tetap kompak dan coextensive namun 

tidak kaku sehingga tidak begitu mampu menahan gaya/tekanan dari probe. Semakin 

lama waktu perlakuan dihasilkan peningkatan kekakuan pada permukaan tahu sehingga 

seharusnya dihasilkan nilai cohesiveness yang semakin besar (George et al., 1992).  

 

Pada perlakuan kombinasi parboiling 30 menit + draining 24 jam dan kombinasi 

steaming 20 menit + draining 24 jam, dihasilkan peningkatan nilai cohesiveness yang 

signifikan dibandingkan perlakuan kontrol. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya 

bahwa peningkatan tersebut disebabkan karena perubahan struktur produk akibat proses 

pre-treatment. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perlakuan kombinasi 

steaming 20 menit dan draining 24 jam lebih memberikan peningkatan nilai 

cohesiveness dibandingkan perlakuan kombinasi parboiling 30 menit dan draining 24 

jam karena perlakuan steaming memberikan tekstur dinding luar tahu yang lebih solid 

dan cohesive (Sara et al., 2014).     

 

4.2.3. Springiness  

Springiness atau umumnya disebut elastisitas merupakan indikasi dari pemulihan 

selama waktu berlalu antara akhir dari gigitan pertama dengan awal gigitan kedua. Pada 

penelitian ini, springiness dari tahu hasil perlakuan pre-treatment diukur secara 

instrumental dengan pengujian TPA. Dalam pengujian TPA, springiness merupakan 

jarak dari tinggi produk yang terdeteksi saat penetrasi kedua dibagi dengan penetrasi 

pertama (SP2 = Y2/Y1) (Manickavasagan et al., 2012). Sara et al. (2014) menambahkan 

bahwa springiness mengindikasikan pemulihan elastis yang terjadi ketika gaya tekan 

dihilangkan.  

 

Berdasarkan Tabel 4. dapat dilihat bahwa semakin lama waktu perlakuan steaming 

maka semakin besar penurunan nilai springiness yang dihasilkan namun tidak 

signifikan. Menurut Mehmet et al. (2010), nilai springiness suatu produk berkaitan erat 

dengan nilai cohesivenessnya. Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, 

perlakuan steaming menyebabkan deformasi produk yang berpengaruh terhadap 

peningkatan cohesiveness dan penurunan visko-elastisitas produk sehingga semakin 
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lama waktu perlakuan akan memberikan penurunan nilai springiness (Tomotada et al., 

2010). 

 

Pada perlakuan parboiling, semakin lama waktu perlakuan dihasilkan peningkatan nilai 

springiness namun tidak signifikan. Perlakuan parboiling (wet cooking) menyebabkan 

terjadinya pelunakkan jaringan dalam tahu yang mengakibatkan penurunan kohesifitas 

dan visko-elastisitas tahu (dinding bagian luar tidak keras/mudah hancur sehingga tidak 

mampu kembali ke bentuk asal) sehingga seharusnya semakin lama waktu perlakuan 

menghasilkan penurunan elastisitas yang semakin besar (Mehmet et al., 2010).  

 

Pada perlakuan draining, semakin lama waktu perlakuan dihasilkan penurunan nilai 

springiness yang semakin besar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

perlakuan draining mengakibatkan terjadinya dehidrasi sel (osmotic stress) namun tidak 

menyebabkan kerusakan struktur dinding bagian luar tahu sehingga bagian dalam tahu 

tetap cohesive dan coextensive. Semakin lama perlakuan draining menyebabkan 

penurunan nilai springiness yang semakin besar karena penyusutan volume air yang 

semakin besar mengakibatkan hilangnya elastisitas produk (George et al., 1992). 

 

4.3. Kadar Air 

 Kadar air merupakan tingkat kandungan air dalam suatu bahan pangan yang umumnya 

dinyatakan dalam wet basis dan dry basis. Kadar air sangat berhubungan dengan tekstur 

suatu produk dimana produk yang memiliki kadar air tinggi akan memiliki tekstur yang 

lunak (rendah). Kadar air juga berhubungan dengan kadar protein bahan dimana air 

terikat terdiri dari ±10% air sel dan memiliki ikatan hidrogen yang kuat dengan 

permukaan hidrofilik dari protein, asam nukleat, dan membran lipid yang memiliki 

gugus polar pada bagian akhirnya (Douglas & Matthew, 2010). Dalam penelitian ini, 

nilai kadar air digunakan sebagai indikasi bagaimana tekstur produk akhir nantinya. 

Berdasarkan Tabel 5., dapat diketahui bahwa semakin lama waktu semua perlakuan 

dihasilkan penurunan kadar air (sebelum dan sesudah digoreng) yang semakin besar.  

 

Penurunan kadar air tersebut erat kaitannya dengan kondisi perlakuan pre-treatment 

yang dilakukan (suhu dan waktu). Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab 
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sebelumnya, perlakuan steaming dan parboiling menyebabkan terjadinya denaturasi 

protein yang mengakibatkan putusnya ikatan hidrofilik antara air-protein sehingga air 

terikat dalam sel akan keluar dan menyebabkan deformasi produk. Seiring 

bertambahnya waktu perlakuan akan menyebabkan penyusutan air yang semakin besar 

sebagai akibat dari proses denaturasi yang semakin besar. Perlakuan steaming 

memberikan penurunan kadar air yang lebih besar dibandingkan dengan perlakuan 

parboiling karena perlakuan steaming menggunakan suhu pengolahan yang lebih tinggi 

sehingga molekul air yang teruapkan lebih banyak (Sara et al., 2014).  

 

Perlakuan draining menyebabkan penurunan kadar air tahu yang diakibatkan dari proses 

dehidrasi sel yang mengeluarkan air terikat dari dalam jaringan dan terserap oleh 

handuk 100% cotton (high water absorbency) yang melapisi tahu. Penurunan kadar air 

pada perlakuan draining lebih rendah dibandingkan perlakuan steaming karena pada 

perlakuan draining tidak terdapat proses pemanasan dan tidak terjadi denaturasi protein 

sehingga air yang keluar cenderung lebih sedikit. Namun perlakuan draining 

memberikan penurunan kadar air yang lebih besar dibandingkan perlakuan parboiling 

karena proses yang lebih lama (hingga 24 jam) (George et al., 1992). Berdasarkan 

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perlakuan kombinasi steaming 20 menit dan 

draining 24 jam tentu lebih memberikan penurunan nilai kadar air yang lebih besar 

dibandingkan perlakuan kombinasi parboiling 30 menit dan draining 24 jam karena 

proses steaming memberikan efek pengeluaran air yang lebih besar.  

 

Pada hasil signifikansi uji t-test tiap perlakuan sebelum dan sesudah digoreng, 

dihasilkan signifikansi seluruh perlakuan p<0,05 yang menandakan bahwa %kadar air 

tahu sebelum dan sesudah digoreng pada masing-masing perlakuan tersebut berbeda 

nyata. Persentase kadar air setelah digoreng mengalami penurunan yang lebih besar 

dibandingkan sebelum digoreng sebagai akibat dari proses frying yang dilakukan. 

Proses deep fat frying pada suhu ±180℃ selama ±10 menit menyebabkan perpindahan 

panas dan massa antara medium minyak panas ke dalam pori-pori makanan, 

pengeluaran/migrasi air keluar makanan, serta perubahan fisikokimia seperti denaturasi 

protein dan pembentukan crust berwarna coklat (browning) sebagai akibat dari proses 

pengeringan permukaan dari makanan yang digoreng (Oke et al., 2017).   
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4.4. Kadar Protein  

Pada penelitian ini, analisa kadar protein dilakukan dengan dua metode yaitu metode 

Kjeldahl dan metode Lowry. Metode Kjeldahl digunakan untuk mengukur secara tidak 

langsung jumlah kandungan protein dengan cara mengukur langsung senyawa nitrogen 

yang ada dalam bahan pangan dan mengkalikannya dengan faktor konversi sedangkan 

metode Lowry berhubungan dengan seberapa banyak jumlah ikatan peptida (yang masih 

tersisa dari pengaruh perlakuan pre-treatment) yang bereaksi dengan Cu2+ serta reduksi 

asam fosfomolibdat dan asam fosfotungstat oleh tirosin dan triptofan (residu protein 

sampel) yang akan menghasilkan warna biru. Kadar protein berhubungan erat dengan 

sifat fungsional lainnya seperti tekstur dan kadar air (Aung, 2016).  

 

Berdasarkan Tabel 6., dapat diketahui bahwa pengukuran %protein tahu menggunakan 

metode kjeldahl menunjukkan hasil yang saling tidak berbeda nyata antar perlakuan. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perlakuan awal menyebabkan 

terjadinya perubahan struktur protein sehingga seharusnya dihasilkan penurunan kadar 

protein pada bahan. Pengukuran %protein dengan metode Kjeldahl tidak dapat 

menunjukkan secara langsung kadar protein bahan karena perlakuan awal tidak 

menyebabkan perubahan yang signifikan pada persentase nitrogen (atau bahkan tidak 

menyebabkan perubahan) dalam tahu sehingga pengukuran %protein lebih akurat bila 

dilakukan dengan metode Lowry yang lebih sensitif terhadap kandungan protein yang 

rendah dalam bahan (Aung, 2016).  

 

Pada pengukuran kadar protein menggunakan metode Lowry, dapat diketahui bahwa 

semakin lama waktu semua perlakuan maka semakin besar penurunan kadar protein 

tahu (sebelum digoreng) yang dihasilkan (kecuali pada perlakuan parboiling penurunan 

yang signifikan baru terjadi pada menit ke-20). Menurut Manthos (1989), kualitas 

kandungan protein dalam suatu produk dipengaruhi oleh kondisi proses yang berbeda 

seperti waktu, suhu, kandungan air, dan adanya substansi pereduksi; dengan waktu 

merupakan faktor yang paling signifikan. Pada perlakuan steaming dan parboiling 

terjadi pemutusan ikatan peptida dari rantai polipeptida yang mengikat asam amino 

yang satu dengan lainnya pada matriks tahu sebagai akibat dari proses denaturasi 
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protein yang terjadi pada suhu 60-90℃ . Seiring dengan semakin lamanya waktu 

perlakuan dihasilkan pemutusan ikatan peptida yang semakin banyak. Suhu perlakuan 

steaming yang lebih tinggi menyebabkan kerusakan struktur protein yang lebih besar 

dibandingkan perlakuan parboiling. Selain itu, kontak sampel dengan air maupun uap 

panas dari perlakuan pre-treatment dapat menyebabkan asam amino tirosin (memiliki 

gugus hidroksil) dan triptofan (memiliki gugus akil berbentuk aromatik) dalam tahu 

berikatan hidrogen dengan air dan ikut larut/terbawa keluar dari sampel sehingga 

dihasilkan penurunan residu tirosin dan triptofan, mengakibatkan warna biru yang 

dihasilkan dari reaksi reduksi asam fosfomolibdat dan asam fosfotungstat oleh tirosin 

dan triptofan tidak begitu gelap (kadar protein rendah) (Aung, 2016).  

 

Pada perlakuan draining, suhu dingin chiller tidak mengakibatkan terjadinya pemutusan 

ikatan peptida. Proses chilling menyebabkan terjadinya cold shock yang mengakibatkan 

perubahan struktur protein sebagai akibat dari pemisahan pada membran protein 

sehingga molekul protein tahu yang bersifat polar (seperti treonin dan tirosin) akan 

terikat oleh ikatan hidrogen air dan terbawa keluar dari matriks tahu (George et al., 

1992). Perlakuan draining memberikan penurunan kadar air yang besar sehingga 

menyebabkan semakin banyak asam amino tirosin (memiliki gugus hidroksil) yang 

terikat pada air terbawa keluar dari sampel. Hal tersebut mengakibatkan kadar protein 

produk menjadi lebih rendah (Aung, 2016).  

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perlakuan kombinasi steaming 

20 menit dan draining 24 jam tentu lebih memberikan penurunan nilai kadar protein 

yang lebih besar dibandingkan perlakuan kombinasi parboiling 30 menit dan draining 

24 jam karena proses steaming memberikan pemutusan ikatan peptida yang lebih besar. 

Pemutusan ikatan peptida ini diharapkan karena dengan semakin banyaknya ikatan 

peptida yang terputus maka semakin banyak air terikat yang hilang (kadar air menurun), 

dimana bila jumlah air terikat yang hilang semakin banyak akan menghasilkan produk 

dengan tekstur yang lebih kompak yang bila digoreng akan dihasilkan produk yang 

lebih krispi (Michael et al., 2013).  
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4.5. Sensori  

Pada penelitian ini, pengujian sensori digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-

masing perlakuan pre-treatment terhadap karakteristik tekstur crispness tahu krispi yang 

dihasilkan. Jianshe & Andrew (2015) menuliskan bahwa tekstur merupakan perwujudan 

fungsional dan sensori dari sifat struktur, mekanis, dan permukaan makanan yang 

dideteksi melalui penglihatan, pendengaran, perabaan, dan kinestetik. Tekstur crispness 

sendiri umumnya dideteksi melalui pendengaran panelis sebagai respon pertama ketika 

sampel produk bersentuhan dengan bagian tubuh ketika digigit. Michael et al. (2013) 

menambahkan bahwa tekstur crispness terkadang berhubungan dengan kesegaran 

(freshness) dan ketegasan/firmness (permukaan yang solid, kompak, kaku) produk.  

 

Berdasarkan Michael et al. (2013), tahu krispi tergolong sebagai jenis makanan wet 

crisp. Tekstur dari tahu krispi ini bergantung pada ukuran, kekuatan, dan kekakuan dari 

struktur selnya yang berisikan air serta cara ketika dinding sel pecah/putus ketika 

dimakan. Berdasarkan Tabel 8., dapat diketahui bahwa semakin lama waktu perlakuan 

steaming dan parboiling dihasilkan penurunan nilai crispness (penurunan yang 

signifikan hanya terjadi pada perlakuan parboiling 30 menit). Penurunan tersebut 

disebabkan karena semakin lama waktu perlakuan parboiling dan steaming dihasilkan 

pengeluaran air yang semakin cepat dari dalam struktur produk sehingga terjadi 

pembentukan pori-pori/rongga yang semakin besar. Pori-pori yang semakin besar 

menyebabkan semakin banyak minyak dari proses penggorengan yang menempel pada 

permukaan produk dan masuk ke dalam rongga-rongga sehingga dihasilkan nilai 

crispness yang lebih rendah (Mayyawadee & Gerhard, 2011).  

 

Pada perlakuan draining, semakin lama waktu perlakuan dihasilkan peningkatan nilai 

crispness yang semakin besar namun tidak signifikan. Hal tersebut disebabkan karena 

pada perlakuan draining terjadi cold shock yang mengakibatkan penurunan kadar air 

yang lebih besar sehingga dihasilkan peningkatan nilai crispness yang lebih besar 

dibandingkan dengan perlakuan parboiling (Michael et al., 2013). Selain itu perlakuan 

draining tidak mengakibatkan pengeluaran air secara cepat dari struktur sel tahu 

maupun pembentukan kristal es (laju chilling yang lambat/lebih lama) sehingga tidak 

menyebabkan timbulnya pori-pori/rongga dalam tahu yang dapat mengakibatkan 
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penurunan nilai crispness (Mayyawadee & Gerhard, 2011). Berdasarkan penjelasan 

diatas dapat disimpulkan bahwa perlakuan kombinasi steaming 20 menit dan draining 

24 jam tentu lebih memberikan peningkatan nilai crispness yang lebih besar 

dibandingkan perlakuan kombinasi parboiling 30 menit dan draining 24 jam karena 

proses steaming tidak menyebabkan pembentukan rongga yang lebih besar daripada 

perlakuan parboiling serta perlakuan kombinasi steaming 20 menit dan draining 24 jam 

memiliki kadar air paling rendah sehingga memiliki nilai crispness paling tinggi. 

 

4.6. Korelasi  

Berdasarkan Tabel 9., dapat diketahui bahwa hasil pengujian kadar air tahu sebelum 

digoreng memiliki nilai korelasi yang berbanding lurus dengan hasil kadar protein 

namun dengan hasil kadar air tahu sesudah digoreng, nilai hardness, springiness, dan 

cohesiveness dihasilkan nilai korelasi yang berbanding terbalik. Sesuai dengan pendapat 

Xin et al. (2002), kadar air dalam suatu produk berkaitan erat dengan perubahan sifat 

struktural produk yang dipengaruhi oleh kondisi proses, interaksi bahan, penyimpanan, 

pengemasan, dan lainnya. Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, 

kondisi proses pre-treatment tahu (suhu, waktu) menyebabkan perubahan struktur 

bahan sehingga menurunkan kadar airnya. Semakin tinggi suhu maupun semakin lama 

waktu perlakuan menyebabkan penurunan kadar air dan kadar protein yang semakin 

besar (berbanding lurus) serta peningkatan firmness (lebih kaku) tahu yang semakin 

besar sehingga dihasilkan nilai hardness, springiness, dan cohesiveness yang semakin 

besar pula. Penurunan kadar air tahu (sebelum digoreng) seharusnya tidak memberikan 

pengaruh peningkatan nilai kadar air tahu (sesudah digoreng). Peningkatan tersebut 

dapat disebabkan dari perubahan yang terjadi selama proses penggorengan, dimana 

selama proses penggorengan terjadi penyerapan minyak ke dalam rongga sel tahu 

sehingga mempengaruhi pengukuran kadar air tahu (setelah digoreng) yang dihasilkan 

(Mayyawadee & Gerhard, 2011).  

 

Pada hasil pengujian kadar protein tahu dengan hasil nilai hardness, springiness, dan 

cohesiveness dihasilkan nilai korelasi yang berbanding terbalik. Hal tersebut erat 

kaitannya dengan kandungan air dalam produk. Sesuai pernyataan Manthos (1989) pada 

sub bab sebelumnya, kandungan protein dalam suatu produk dipengaruhi oleh kondisi 
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pemprosesan yang berbeda dimana semakin lama dan semakin tinggi suhu perlakuan 

pre-treatment menyebabkan penurunan kadar protein dan kadar air sampel yang 

semakin besar sehingga dihasilkan peningkatan firmness tahu (kekakuan permukaan 

tahu) yang mengakibatkan peningkatan nilai hardness, springiness, dan cohesiveness 

yang semakin besar. 

 

Pada hasil pengujian hardness memiliki nilai korelasi yang berbanding lurus dengan 

nilai cohesiveness dan springiness yang dihasilkan. Hal tersebut disebabkan karena 

semakin besar nilai hardness suatu produk menunjukkan semakin rapat struktur bagian 

dalam produk tersebut serta semakin solid dan kaku dinding permukaan produk 

sehingga lebih dapat menahan deformasi dari tekanan yang diberikan, mengakibatkan 

semakin besar nilai cohesiveness yang dihasilkan. Berbeda dengan variabel springiness, 

semakin tinggi hardness suatu produk belum tentu memberikan peningkatan nilai 

springiness. Dalam penelitian ini, tahu memiliki tekstur yang lunak karena kandungan 

airnya yang tinggi sehingga meskipun perlakuan pre-treatment memberikan efek 

peningkatan nilai hardness, seharusnya nilai springiness bahan tidak begitu berubah 

karena tahu memiliki tekstur yang tidak elastis. Peningkatan nilai springiness tersebut 

mungkin disebabkan karena permukaan sampel yang kaku (nilai hardness tinggi) akibat 

proses pre-treatment sehingga tidak begitu hancur (dibandingkan kontrol) ketika 

diberikan tekanan dari probe (terlihat lebih elastis) (Tomotada et al., 2010).  

  

Pada hasil pengujian springiness memiliki nilai korelasi yang berbanding lurus dengan 

nilai cohesiveness yang dihasilkan. Sesuai dengan pernyataan Tomotada et al. (2010), 

nilai springiness suatu produk berkaitan erat dengan nilai cohesiveness produk yaitu bila 

semakin tinggi kohesifitas suatu sampel maka semakin tinggi pula elastisitasnya. Seperti 

yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu dalam penelitian ini seharusnya tahu memiliki 

karakteristik tekstur yang tidak elastis karena mudah hancur. Peningkatan nilai 

springiness disebabkan dari perlakuan pre-treatment yang memberikan efek 

peningkatan nilai hardness pada permukaan sampel sehingga dihasilkan sampel yang 

lebih dapat menahan deformasi dari probe (kohesif) dan tidak mudah hancur (sedikit 

lebih elastis).  
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Hasil korelasi antara kadar air tahu sebelum dan sesudah digoreng, kadar protein, nilai 

hardness, springiness, dan cohesiveness dengan nilai sensori tekstur crispness yang 

dihasilkan tidak nyata atau tidak terdapat hubungan. Hal tersebut disebabkan karena 

tekstur crispness tahu tidak hanya dipengaruhi dari kadar air produk melainkan juga 

dipengaruhi dari faktor lain seperti kondisi struktur produk, proses penggorengan yang 

dilakukan, dan perbedaan tekanan yang diberikan panelis ketika menggigit sampel 

(Mayyawadee & Gerhard, 2011).  

 

 

 

 


