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ABSTRAK 

Tahu merupakan produk makanan berupa padatan lunak yang umumnya 
dibuat melalui proses pengolahan kedelai dengan cara pengendapan protein. 
Penelitian ini menggunakan biji munggur, sari jeruk nipis, sari belimbing wuluh 
sebagai perlakuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar 
protein dan organoleptik tahu biji munggur. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) dan pola satu faktor berupa jenis koagulan dengan tiga perlakuan 
dan tiga kali ulangan. Perlakuannya adalah E0= tanpa penambahan sari jeruk 
nipis dan belimbing wuluh, E1= penambahan sari jeruk nipis 20 ml, dan E2= 
penambahan sari belimbing wuluh 20 ml. Pada penelitian ini digunakan analisis 
data secara deskriptif kualitatif dengan uji kadar protein dan uji organoleptik 
tahu. Kadar protein tertinggi terdapat pada perlakuan E0 (tanpa penambahan 
sari jeruk nipis dan belimbing wuluh) dengan persentase sebesar 23,6% dan hasil 
uji organoleptiknya berwarna putih, rasa tidak asam, aroma sedap, tekstur 
lembut, dan disukai panelis. Adapun kadar protein terendah terdapat pada 
perlakuan E1 (penambahan sari jeruk nipis 20 ml) dengan persentase sebesar 
19,2% dan hasil uji organoleptiknya berwarna putih pucat, rasa agak asam, 
aroma sedap, tekstur lembut, dan disukai panelis. Dengan demikian, dari hasil 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tahu biji munggur tanpa penambahan 
koagulan menunjukkan hasil kadar protein yang lebih tinggi. Kadar protein 
menurun setelah dilakukan penambahan sari jeruk nipis dan belimbing wuluh 
karena sifat asamnya yang bisa menyebabkan denaturasi protein.  

 

Kata kunci: biji munggur, tahu, jeruk nipis, belimbing wuluh, kadar protein, 
organoleptik 

 
 
 



A. PENDAHULUAN 

  Tahu merupakan salah satu produk makanan yang sudah popular di 

masyarakat Indonesia. Tahu mengandung beberapa nilai gizi, seperti protein, 

lemak, karbohidrat, kalori, mineral, fosfor, dan vitamin B-kompleks. Tahu 

juga kerap dijadikan salah satu menu diet rendah kalori karena kandungan 

hidrat arangnya yang rendah (Utami, 2012). Selama ini, bahan baku 

pembuatan tahu yang telah dikenal hanya kacang kedelai. Padahal, ada 

beberapa jenis biji-bijian yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan alternatif 

pembuatan tahu. Salah satu biji-bijian yang dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan alternatif pembuatan tahu adalah biji munggur. Biji munggur 

dihasilkan dari pohon trembesi atau pohon munggur. Tanaman ini mudah 

ditemukan karena biasanya ditanam di pinggir jalan, di halaman, dan di 

taman sebagai perindang. 

Umumnya, tanaman munggur hanya dimanfaatkan kayu dan 

daunnya, sedangkan bijinya dibiarkan begitu saja. Sedikit orang yang kreatif 

bisa memanfaatkan biji munggur menjadi sesuatu yang bernilai lebih, dengan 

cara diolah menjadi camilan, seperti pemanfaatan biji bunga matahari yang 

diolah menjadi kwaci. Berdasarkan penelitian Sulistyanto (2005), biji 

munggur dalam dunia industri dapat digunakan untuk pembuatan bahan 

makanan. Contohnya tempe, tahu, kecap, dan susu, potensi ini belum dapat 

dikembangkan oleh masyarakat luas. Selain menggunakan kedelai, tahu dapat 

dari biji munggur. Menurut Safuan (1990), biji munggur mempunyai 

kandungan gizi, antara lain air 6,57%, protein 42,82%, lemak 12,50%, 

karbohidrat 24,20%, abu 2,19%, serat kasar 11,72%, kalsium 1,13%, phosfor 

1,01%, dan energi 380,50%.  

Dalam pembuatan tahu dibutuhkan proses penggumpalan. Proses 

tersebut membutuhkan bahan penggumpal seperti batu tahu, asam cuka, 

biang tahu (whey), dan kalsium sulfat. Menurut Rahayu dkk. (2013), jenis 

penggumpal yang sering digunakan dalam pembuatan tahu di Indonesia 

adalah asam yang berasal dari whey atau kecutan yang telah mengalami 

fermentasi alami. Jenis penggumpal juga berpengaruh terhadap rasa. 



Penggumpal kalsium dapat menyebabkan rasa getir, sedangkan penggumpal 

asam menyebabkan rasa asam. 

Jeruk nipis dan belimbing wuluh mengandung asam yang dapat 

digunakan sebagai penggumpal alami dalam pembuatan tahu. Menurut 

penelitian Maharani dkk. (2012), penggunaan agen pengendap komersial 

CaSO4 menghasilkan yield yang lebih rendah dibandingkan dengan agen 

pengendap alami. Adapun tahu yang dihasilkan dengan pengendap alami 

maupun CaSO4 sebagai pengendap komersial ternyata memiliki kadar air 

yang hampir sama. Berdasarkan penelitian Purwadi (2010), bahwa kualitas 

fisik keju Mozzarella dengan penggunaan konsentrasi jus jeruk nipis yang 

lebih tinggi menjadikan keasaman susu lebih tinggi pula, sehingga koagulasi 

berlangsung lebih cepat. Konsentrasi jus jeruk nipis 1,9% adalah konsentrasi 

terbaik. Hasil penelitian Triswandari (2006), menunjukkan bahwa belimbing 

wuluh segar mengandung air, protein, lemak, karbohidrat, abu, dan vitamin C 

yang besarnya masing-masing adalah 95,51%, 1,04%, 0,87%, 3,14%, 0,31% 

dan 24,87% mg. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar protein dan 

hasil uji organoleptik pada tahu biji munggur dengan penambahan sari jeruk 

nipis (Citrus aurantifolia) dan belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi). 

 

B. METODE PENELITIAN 

Waktu dan tempat penelitian yaitu pembuatan tahu dilaksanakan di 

Laboratorium Pangan Gizi dan Laboratorium Kimia Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Waktu penelitian dilaksanakan pada 

bulan Januari 2014. Alat yang digunakan adalah kompor gas, panci, sendok, 

baskom, timbangan, gelas ukur, corong, kain belacu, blender, pisau, cetakan. 

Bahan yang digunakan adalah biji munggur, jeruk nipis, belimbing wuluh 

dan air. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan satu faktor. Faktor tersebut yaitu jenis koagulan dengan 3 perlakuan 

dan 3 kali ulangan. Adapun faktor perlakuan sebagai berikut: 



1. E0  : 100 gram biji munggur tanpa penambahan sari jeruk nipis dan 

belimbing wuluh 

2. E1  : 100 gram biji munggur dengan penambahan sari jeruk nipis 20 ml 

3. E2  : 100 gram biji munggur dengan penambahan sari belimbing wuluh 20 

ml 

Hasil penelitian yang telah dilakukan kemudian di uji kadar protein 

di Laboratorium Pangan Gizi dan Laboratorium Kimia Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta.. Selain itu juga dilakukan 

uji organoleptik pada tahu biji munggur dengan menggunakan panelis 

sebanyak 20 orang yang kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif 

kualitatif. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Kadar protein 

Tabel 1. Hasil Uji Kadar Protein 
No. Perlaku

an 
Ulangan (Kadar Protein (%)) Rata-Rata Keterangan 
I II III 

1. E0 24,1 23,2 23,6 23,6** Tanpa penambahan sari 
jeruk nipis dan 
belimbing wuluh 

2. E1 19,5 19,3 18,7 19,2* Penambahan sari jeruk 
nipis 20 ml 

3. E2 21,0 21,8 21,8 21,5 Penambahan sari 
belimbing wuluh 20 ml 

Keterangan :  (*)  kadar protein terendah 

  (**) kadar protein tertinggi 

Dari Tabel 1. di atas, kadar protein tahu biji munggur 

menunjukkan hasilnya berbeda-beda pada tiap perlakuan. Kadar protein 

tertinggi pada tahu biji munggur terdapat pada perlakuan E0 tanpa 

penambahan sari jeruk nipis dan sari belimbing wuluh, yaitu kadar 

protein sebesar 23,6%. Adapun kadar protein terendah terdapat pada 

perlakuan E1, yaitu tahu biji munggur dengan penambahan sari jeruk nipis 

20 ml di mana kadar proteinnya sebesar 19,2%. Dari data tersebut bahwa 

adanya penambahan koagulan akan berpengaruh terhadap kadar protein 



tahu biji munggur. Hal tersebut terjadi karena pada perlakuan E0 tidak ada 

penambahan koagulan, yaitu penambahan sari jeruk nipis dan belimbing 

wuluh yang sama-sama bersifat asam yang bisa menyebabkan denaturasi 

protein.  

Menurut Triyono (2010), perlakuan penambahan asam dan 

pemanasan mengakibatkan gumpalan protein yang banyak pada filtrat 

dengan intensitas gumpalan cukup tinggi. Hidrolisis protein dapat 

dilakukan dengan penambahan larutan asam kuat (seperti HCl) dan asam 

lemah (seperti asam asetat serta asam sitrat) pada suhu tinggi yang dapat 

mengakibatkan terjadinya denaturasi. Protein yang menggumpal atau 

mengendap merupakan salah satu ciri fisik dari terdenaturasinya suatu 

protein. Terjadinya denaturasi pada protein itu disebabkan oleh beberapa 

faktor, seperti pengaruh pemanasan, asam atau basa, garam, dan 

pengadukan. Tiap-tiap faktor itu mempunyai pengaruh yang berbeda-

beda terhadap denaturasi protein. 

Daun, biji dan kulit batang Pithecolobium saman mengandung  

saponin, di samping itu daun dan bijinya mengandung polifenol dan 

tannin (Fadilah, 2011). Tannin adalah suatu senyawa polifenol yang 

berasal dari tumbuhan, memiliki rasa pahit dan sedikit asam dan dapat 

menggumpalkan protein (Anonymous, 2004). Tannin memiliki peranan 

biologis yang kompleks mulai dari pengendap protein hingga pengkhelat 

logam. Tanin juga dapat berfungsi sebagai antioksidan biologis 

(Hagerman, 2002). Selain itu, adanya kandungan kalsium juga dapat 

digunakan sebagai koagulan alami. Hal ini disebabkan oleh ion Ca2+ yang 

bereaksi dan berikatan dengan protein dan bersama lipid membentuk 

gumpalan (Santoso, 1993). 

Pada perlakuan E0 tidak ada penambahan asam sebagai koagulan, 

tetapi protein dapat menggumpal dan mengendap dengan baik. Hal itu 

disebabkan pada biji trembesi mengandung koagulan alami yang 

dihasilkan dari tanaman tersebut (Utami, 2011). Koagulan alami yang 

terkandung dalam biji trembesi yaitu tannin dan kalsium. 



Pada perlakuan E1 (penambahan sari jeruk nipis 20 ml) kadar 

proteinnya sebesar 19,2% dan E2 (penambahan sari belimbing wuluh 20 

ml) kadar proteinnya sebesar 21,5%. Berdasarkan penjelasan di atas, 

perlakuan yang menggunakan penambahan sari belimbing wuluh 

memiliki kadar protein lebih tinggi dibandingkan penambahan yang 

menggunakan sari jeruk nipis. Penambahan koagulan sari jeruk nipis 

menyebabkan denaturasi protein yang lebih besar daripada penambahan 

koagulan sari belimbing wuluh. Hal itu terjadi karena adanya kandungan 

asam yang berbeda pada kedua koagulan tersebut. Menurut Lingga 

(dalam Oktaviana, 2012), kandungan vitamin C dalam buah belimbing 

wuluh segar sebesar 25 miligram dalam 100 gram buah segar, sedangkan 

kandungan vitamin C jeruk nipis sebesar 27 miligram dalam 100 gram 

buah segar.  

Menurut penelitian Maharani (2012), tahu berbahan dasar kedelai 

dengan agen pengendap belimbing wuluh memiliki kadar protein lebih 

tinggi dibandingkan dengan agen pengendap jeruk nipis. Selain 

disebabkan kandungan asam yang berbeda pada kedua koagulan, 

perbedaan kadar protein juga disebabkan perbedaan konsentrasi yang 

digunakan. Menurut Ophart, C.E (dalam Asrullah, 2012), semakin lama 

protein bereaksi dengan asam maka kemungkinan besar ikatan peptide 

terhidrolisis sehingga struktur primer protein rusak. 

 

2. Uji organoleptik 

Tabel 2. Hasil Uji Organoleptik Tahu Biji Munggur 

Perlakuan Warna Rasa Aroma Tekstur Daya 
Terima 

E0 Putih Tidak asam Sedap Lembut Suka 
E1 Putih pucat Agak asam Sedap Lembut Suka 
E2 Putih pucat Agak asam Sedap Lembut Suka 

 

 

 

 



a. Warna 

Warna tahu biji munggur tiap sampel perlakuan 

menghasilkan dua warna berbeda yaitu putih dan putih pucat. Pada 

perlakuan E0 (tanpa penambahan sari jeruk nipis dan belimbing 

wuluh) cenderung memiliki warna putih karena tanpa ditambahkan 

koagulan sehingga menghasilkan tahu yang berwarna putih. Warna 

putih pucat terdapat pada perlakuan E1 (sari jeruk nipis 20 ml) dan E2 

(sari belimbing wuluh 20 ml). Warna putih pucat itu disebabkan 

penambahan sari jeruk nipis dan belimbing wuluh yang berwarna 

kuning sehingga memengaruhi kualitas dari warna tahu biji munggur. 

Penambahan sari jeruk nipis dan belimbing wuluh memengaruhi 

warna dari tahu biji munggur. Hal itu karena pada jeruk nipis 

mengandung warna kuning (Sujono, 2002). Selain dihasilkan dari 

jeruk nipis, warna putih pucat juga dihasilkan dari sari belimbing 

wuluh yang berwarna kekuningan. 

b. Rasa 

 Rasa tahu biji munggur tiap sampel perlakuan berbeda, yaitu 

tidak asam dan agak asam. Pada perlakuan E0 tidak ada penambahan 

koagulan, rasa tahu yang dihasilkan tidak asam. Adapun pada 

perlakuan E1 dan E2, rasa tahu yang dihasilkan agak asam karena 

adanya penambahan sari jeruk nipis dan belimbing wuluh yang 

mempunyai rasa asam. Di dalam 100 gram buah jeruk nipis 

terkandung asam askorbat sebanyak 49 mg. (Dewi, 2012). Pada 

belimbing wuluh mengandung senyawa kimia, antara lain asam 

format, asam askorbat (Vitamin C), dan asam sitrat (Hutajulu dkk, 

2009). 

c. Aroma 

 Menurut Setyowati (2011), indera pembau adalah instrument 

yang paling berperan untuk mengetahui tingkat kesukaan terhadap 

aroma dalam industri makanan. Pengujian terhadap bau penting 

karena dengan cepat dapat memberikan hasil penelitian terhadap 



suatu produk. Bau lebih kompleks daripada rasa. Bau atau aroma 

dapat mempercepat timbulnya rangsangan air liur. 

 Aroma tahu biji munggur pada semua sampel perlakuan 

dalam penelitian ini memiliki aroma yang sama, yaitu sedap. Aroma 

sedap itu ditimbulkan oleh aroma khas dari biji munggur yang 

digunakan sebagai bahan dasar pembuatan tahu. 

d. Tekstur 

 Tekstur tahu biji munggur pada semua sampel perlakuan 

dalam penelitian ini memiliki tekstur yang sama, yaitu lembut. 

Menurut Ratnaningtyas (2003), tekstur sangat menentukan dalam 

mutu tahu. Tekstur tahu yang baik adalah strukturnya kompak, halus 

dan lembut. Menurut Suprapti (2005), tekstur tahu yang dihasilkan 

sangat tergantung dari ukuran atau banyaknya bahan yang digunakan 

untuk membuat tahu. 

e. Daya Terima 

 Daya terima merupakan tingkat kesukaan panelis terhadap 

tahu biji munggur yang meliputi warna, rasa, aroma, dan tekstur 

sehingga dapat diterimanya produk tahu biji munggur dikalangan 

masyarakat. Daya terima tahu biji munggur pada semua sampel 

perlakuan sama, yaitu suka. Tahu biji munggur tidak berbeda jauh 

dengan tahu pada umumnya, sehingga rata-rata panelis mempunyai 

penilaian suka terhadap tahu biji munggur dan dapat diterima dalam 

masyarakat. 

 

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kadar protein tertinggi pada tahu biji munggur terdapat pada perlakuan 

E0 (tanpa penambahan sari jeruk nipis dan belimbing wuluh) yaitu 

sebesar 23,6%. Sedangkan kadar protein pada perlakuan E1 (penambahan 



sari jeruk nipis 20 ml) sebesar 19,2% dan pada perlakuan E2 

(penambahan sari belimbing wuluh 20 ml) kadar protein sebesar 21,5%. 

2. Hasil uji organoleptik terbaik pada perlakuan E0 dengan warna putih, rasa 

tidak asam, aroma sedap, tekstur lembut dan disukai panelis. Sedangkan 

hasil uji organoleptik pada perlakuan E1 dan E2 sama, yaitu mempunyai 

warna putih pucat, rasa asam, aroma sedap, tekstur lembut, dan disukai 

oleh panelis. 
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