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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemanfaatan biji turi oleh 

masyarakat sebagai bahan makanan. Kebanyakan masyarakat memanfaatkan 

bunganya. Biji turi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tahu yang 

belum banyak digunakan oleh masyarakat. Masyarakat lebih mengenal tahu 

berbahan dasar kedelai. Harga kedelai yang cukup mahal dapat digantikan dengan 

menggunakan biji turi yang relatif lebih murah dan berprotein tinggi. Pembuatan 

tahu dengan penambahan konsentrasi ekstrak pepaya dan pengaruh lama 

perendaman  dapat mempengaruhi kadar protein karena adanya enzim papain pada 

pepaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar protein tahu biji 

turi serta untuk  mengetahui organoleptik tahu biji turi dengan penambahan 

konsentrasi ekstrak pepaya dan pengaruh perendaman biji. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dua faktorial. Faktor 

tersebut yaitu konsentrasi ekstrak pepaya yang digunakan (10 ml dan 15 ml) dan 

lama perendaman biji turi (24 jam, 25 jam, 26 jam) dengan 6 perlakuan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi ekstrak pepaya dan lama 

perendaman berpengaruh pada kadar protein tahu . Hasil kadar protein tertinggi 

pada perlakuan J2R3 yaitu 5,631%,  sedangkan  kadar protein terendah pada 

perlakuan J1R2 yaitu 4,251 %. Tahu dengan perlakuan penambahan konsentrsi 

ekstrak papaya 15 ml, lama perendaman 26 jam merupakan tahu yang dapat 

diterima oleh masyarakat dan memenuhi BSNI 01-3142-1998. 

 

Kata kunci: biji turi, pepaya , lama perendaman, kadar protein, organoleptik 
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OF EXTRACT PAPAYA AND SOAKING TIME DIFFERENT 
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The background of this research is because of the minus using of sesbane seed by the 

people as the material of food. Most of them uses only the flower. These sesbane 

seeds can used as the material of Tahu. Which hasn’t used by the people. People 

more understand tahu made from saybean. The prience which is quite exspensive can 

replace with sesbane seed which is cheaper and has hight protein. The making of 

tahu added with the concentrate of papaya exstract and the ong time of submerged 

can effect the amount of protein because of its papain enzim in papaya. The objective 

of this research is to know the amount of in tahu from sesbane seed and to know the 

organoleptic of tahu from sesbane seed by adding the concentrate of papaya exstract 

and the effect of submerged. The menthod used in this research is 2 factorials 

completed random design (CRD) that factors are the use of concentrate papaya 

exstract ( 10 ml and 15 ml ) and time submerged ( 24 hours, 25 hours, and 26 hours) 

with 6 situations. The result show that he adding of papaya exstract and time 

submerged effect the amount of problem in tahu. The result of the highest protein is 

on J2R3 that is 5.631%, while the lowest protein is on J1R2 is 4,251%. Tahu with the 

adding of papaya exstract 15 ml, submerged time 26 hours is tahu which can 

accepted by people and has requirement of BSNI 01-3142-1998 

 

Key word: sesbane seed, papaya, submerged time, the amounts of protein, 

organoleptic 
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A. PENDAHULUAN 

Pemanfaatan turi  selama ini oleh  masyarakat masih terbatas, biasanya bagian 

dari turi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah bunganya. Biji dari 

turi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan tahu alternatif lain yang 

biasanya berasal dari kedelai. Selain dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk 

pembuatan tahu, biji turi dapat dimanfaatkan dalam pembuatan tempe dengan 

penambahan jagung dan bekatul ( Angraeni, 2014). Penelitian yang dilakukan 

(Ismiyarto, dkk 2006) bahwa minyak yang berasal dari biji turi mengandung asam  

lemak  penyusun  trigliserida asam palmitat 14,25%, asam linolead 39,13%, asam 

elaidat 31,09%, asam stearat 13,97% dan asam arakhidat 1,55%. 

Menurut hasil penelitian ( Firdani, 2009) bahwa ada pengaruh substitusi biji 

turi pada biji kedelai dalam pembuatan tempe terhadap kadar protein, dan 

berdasarkan uji daya terima dapat disimpulkan bahwa substitusi biji turi 15 % 

memberikan tingkat kesukaan yang baik meliputi warna, aroma, rasa dan tekstur 

serta kadar protein sebesar 18,51 gr %. 

Tahu merupakan produk pangan yang murah, bergizi dan digemari oleh 

semua kalangan masyarakat di Indonesia. Tahu merupakan sumber protein nabati 

yang efisien. Untuk memperoleh jumlah protein yang cukup hanya diperlukan 

kedelai dalam jumlah kecil. Berdasarkan Hasil Widya Karya Nasional Pangan dan 

Gizi ke IV ( tahun 1998) ditetapkan patokan kecukupan konsumsi kalori dan 

protein/ kapita/ hari masing-masing adalah 1050 kalori dan 44 hgram protein, 

dimana protein dapat diperoleh dari kedelai dalam menu makanan sehari-hari, 

seperti tahu, tempe dan lain-lain.  

Pembuatan Tahu pada umumnya menggunakan bahan baku kedelai yang 

mahal dalam penjualannya dan memiliki jumlah kadar protein sebesar 37,5%. Cara 

lain untuk mengurangi ketergantungan tahu yang berasal dari kedelai dalam 

pembuatan tahu, maka dapat memanfaatkan jenis biji-bijian yang lain, seperti biji 

turi yang mempunyai komposisi kadar sebesar 36,21% yang setara dengan kadar 

protein kedelai 37,5% (Towaha dkk, 2010). 



Pemilihan dengan menggunakan buah pepaya dikarenakan pepaya 

mengandung enzim papain. Enzim ini sangat aktif dan memiliki kemampuan 

mempercepat proses pembentukan protein. Papain juga dapat memecah makanan 

yang mengandung protein hingga terbentuk berbagai senyawa asam amino. Papain 

terbentuk di seluruh bagian buah, baik kulit, daging buah, maupun bijinya. 

(Setiawan, 2006).  

Keistimewaan enzim papain adalah memiliki kestabilan yang baik pada 

larutan yang mempunyai pH 5.0, dan memiliki keaktifan sintetik serta tahan 

terhadap panas yang lebih tinggi dari enzim lain. Penelitian yang pernah dilakukan 

dalam pemanfaatan pepaya yakni ekstrak pepaya  digunakan dalam proses 

pembuatan kecap tutut yakni kecap yang berasal dari kerang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pemberian enzim papain dapat menghasilkan kecap ikan 

yang berkualitas nomor tiga menurut SNI dengan kadar garam sebesar 17,45% dan 

pH 6,5 (Simanjorang, dkk 2012).  

Penelitian yang pernah dilakukan ( Yuniwati, 2008 ) dalam pemanfaatan 

pepaya yakni memanfaatkan enzim papain sebagai enzim penggumpal susu 

(rennet) sebagai pengganti enzim rennet yang berasal dari lambung anak kambing, 

dalam pembuatan, Enzim papain terdapat dalam getah pepaya, Hasil penelitian 

menunjukkan dengan volume susu segar sebanyak 300 mL diperoleh kondisi yang 

baik pada penambahan papain 0,4 % massa dan penambahannya dilakukan pada 

suhu 60ºC, dengan kondisi tersebut diperoleh hasil mentah dengan kadar protein 

19,38 %.  

Menurut Purnomo (2005) yang menyatakan bahwa papain merupakan enzim 

proteolik yang berasal dari getah pepaya dan enzim papain ini memiliki 

kemampuan untuk memecah protein. Menurut (Winarno, 1995)  menjelaskan 

bahwa enzim papain bekerja lebih aktif pada protein nabati sedangkan bromelin 

bekerja lebih aktif pada protein hewani. Papain relatif tahan terhadap panas 

dibandingkan dengan enzim proteolik lainnya seperti bromelin dan lisin. Enzim 

papain lebih tahan terhadap suhu tinggi dibanding dengan enzim bromelin.  



Menurut penelitian (Simanjorang 2012) yang menyatakan bahwa kecap tutut 

dengan penambahan enzim papain sebanyak 5%, 7%, 11% setelah diuji, kecap 

yang baik dan paling banyak mengandung kadar protein adalah kecap tutut dengan 

penambahan enzim papain sebanyak 5%, hal ini dikarenakan semakin banyak 

konsentrasi enzim akan meningkatkan jumlah garam dan garam dapat 

menghambat kerja enzim protease. Menurut penelitian Taqwdasbriliani dkk., 

(2013) bahwa kombinasi enzim papain dan enzim bromelin dapat meningkatkan 

efisiensi pemanfaatan pakan, rasio pemanfaatan dan pertumbuhan spesifik pada 

ikan kerapu. penelitian (Sulistyowati dkk, 1990) menyatakan bahwa total rataan 

produk tahu susu dengan menggunakan bahan penggumpal dari ekstrak nanas 

muda dengan level 7,5 cc, 15 cc, dan 22,5 cc mendapatkan produk tahu susu yang 

terbaik yaitu 15,78 % sedangkan pada penelitian ini menghasilkan rataan 14,54 %. 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka dilakukan penelitian dengan 

judul “ PEMANFAATAN BIJI TURI SEBAGAI BAHAN BAKU TAHU 

DENGAN EKSTRAK PEPAYA DAN LAMA PERENDAMAN BERBEDA”  

 

B. METODE PENELITIAN 

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai dengan bulan 

April 2015 dan melakukan uji protein di Laboratorium Tekhnologi Pangan Gizi 

Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret. Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap(RAL) percobaan 2 faktorial yaitu lama perendaman ( 24 jam, 25 jam, dan 

26 jam) dan konsentrasi ekstrak pepaya ( 10 ml dan 15 ml ) dengan 6 kombinasi 

perlakuan.  

1. Faktor 1: lama perendaman (R) 

R1  = Lama Perendaman 24 jam 

R2  = Lama Perendaman 25 jam 

R3  = Lama Perendaman 26 jam 

2. Faktor 2: konsentrasi ekstrak (J) 



J1 = ekstrak papaya 10 ml 

J2 = ekstrak papaya 15 ml 

 

Tabel. 1 Rancangan Penelitian 

Perlakuan (J/V) R1 R2 R3 

J1 J1R1 J1R2 J1R3 

J2 J2R1 J2R2 J2R3 

 

Keterangan: 

J1R1 : biji turi 100g dengan penambahan ekstrak pepaya 10 ml, lama 

perendaman 24 jam 

J1R2 : biji turi 100g dengan penambahan ekstrak pepaya 10 ml, lama 

perendaman 25 jam 

J1R3 : biji turi 100g dengan penambahan ekstrak pepaya 10 ml, lama 

perendaman 26 jam 

J2R1 : biji turi 100g dengan penambahan ekstrak pepaya 15 ml, lama 

perendaman 24 jam 

J2R2 : biji turi 100g dengan penambahan ekstrak pepaya 15 ml, lama 

perendaman 25 jam 

J2R3 : biji turi 100g dengan penambahan ekstrak pepaya 15 ml, lama 

perendaman 26 jam 

 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menguji kadar protein tahu dengan 

menggunakan alat spektofotometer dan pengujian organoleptik pada tahu  dengan 

menggunakan 20 panelis. Data yang diperoleh di analisis dengan deskriptif  

kuantitatif. 

C. HASIL PENELITIAN 

1. Uji Kadar Protein 



Hasil penilaian pembuatan tahu menggunakan bahan biji turi dengan 

penambahan ekstrak pepaya, parameter yang diujikan adalah kadar protein, 

sifat organoleptik, dan daya terima masyarakat. Data yang diperoleh sebagai 

berikut:  

Tabel 2. Hasil Uji Kadar Protein (%) Pada Tahu Biji Turi dengan 

Penambahan Ekstrak Pepaya 

 

No. Perlakuan 
Ulangan (Kadar Protein(%)) Rata-

rata 
Keterangan 

I II III 

1. J1R1 4.777 4.919 5.027 4.905 

Tahu biji turi menggunakan 

ekstrak papaya 10 ml dengan 

lama perendaman 24 jam 

2. J1R2 4.116 4.180 4.458 4.251* 

Tahu biji turi menggunakan 

ekstrak papaya 10 ml dengan 

lama perendaman 25 jam 

3. J1R3 5.671 5.579 5.617 5.622 

Tahu biji turi menggunakan 

ekstrak papaya 10 ml dengan 

lama perendaman 26 jam 

4. J2R1 5.326 5.501 5.326 5.385 

Tahu biji turi menggunakan 

ekstrak papaya 15 ml dengan 

lama perendaman 24 jam 

5. J2R2 5.060 4.843 4.964 4.956 

Tahu biji turi menggunakan 

ekstrak papaya 15 ml dengan 

lama perendaman 25 jam 

6. J2R3 5.394 5.803 5.696 5.631** 

Tahu biji turi menggunakan 

ekstrak papaya 15 ml dengan 

lama perendaman 26 jam 

Keterangan: 

*)kadar protein terendah 

**)kadar protein tertinggi 

J1  = ekstrak papaya 10 ml, J2  = ekstrak papaya 15 ml, R1= lama perendaman 24 jam, R2= 

lama perendaman 25 jam, R3= lama perendaman 26 jam 

 

1. Uji Organoleptik 

 Hasil uji organoleptik tahu  biji biji turi dengan penambahan  ekstrak 

pepaya adalah sebagai berikut:  

Tabel 4. Hasil Uji Organoleptik dan Daya Terima Masyarakat Terhadap Tahu 

Biji Turi dengan Penambahan Ekstrak Pepaya  

 

 

 

   



Perlakuan 

Penilaian 

Warna Rasa Tekstur Aroma Kekenyalan 
Daya 

terima 

J1R1 Cream 
Sangat 

Asam 

Sangat 

Lembut 
Khas Tahu 

Kurang 

Kenyal 

Cukup 

suka 

J1R2 Cream 

Asam 

Khas 

Tahu 

Lembut 
Khas Tahu 

Sedikit Langu 
Kenyal 

Cukup 

suka 

J1R3 Cream 
Sangat 

Asam 

Sangat 

Lembut 
Khas Tahu 

Kurang 

Kenyal 

Cukup 

suka 

J2R1
*
 Cream 

Asam 

Khas 

Tahu 

Sangat 

Lembut 
Khas Tahu Kenyal 

Cukup 

suka 

J2R2 Cream 
Sangat 

Asam 

Sangat 

Lembut 
Khas Tahu 

Kurang 

Kenyal 

Cukup 

suka 

J2R3
*
 Cream 

Asam 

Khas 

Tahu 

Sangat 

Lembut 
Khas Tahu Kenyal 

Cukup 

suka 

 

D. PEMBAHASAN 

1. Uji Kadar Protein 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar protein berbeda-beda tiap 

perlakuan. uji kadar protein yang paling baik adalah J2R3 ( Tahu biji turi 

menggunakan ekstrak pepaya 15 ml dengan lama perendaman 26 jam) yaitu 

5,631 % dan yang paling rendah adalah J1R2 (Tahu biji turi menggunakan 

ekstrak papaya 10 ml dengan lama perendaman 25 jam) yaitu 4,251 %. Kadar 

protein yang terdapat pada tahu berasal dari komposisi pembuatan tahu, yaitu: 

kandungan protein pada biji turi, ekstrak papain. Dalam pembuatan tahu, 

untuk semua perlakuan lama perendaman biji turi dan pemberian ekstrak 

papaya memiliki perlakuan yang berbeda. Hasil tersebut didukung uji analisis 

varians anova dua jalur  F hitung konsentrasi pepaya > F tabel ( 19,652 > 

4,747 ) artinya signifikan yaitu konsentrasi pepaya yang berbeda berpengaruh 

terhadap kadar protein pada tahu biji turi. F hitung lama perendaman > F tabel 

( 52,216 > 3.885 ) artinya signifikan yaitu lama perendaman yang berbeda 

berpengaruh terhadap kadar protein pada tahu biji turi. Selain uji analisis 

varians anova dua jalur hasil tersebut juga didukung oleh penelitian 



sebelumnya, menurut Ismed ( 2003 ) Lama perendaman kedelai berpengaruh 

sangat nyata terhadap semua parameter yang diamati. Semakin lama 

perendaman maka kadar protein dan pH semakin menurun sedangkan kadar 

air semakin meningkat. Rasa-aroma dan tekstur tahu semakin meningkat 

sampai lama perendaman 4 jam kemudian menurun kembali pada lama 

perendaman 6 dan 8 jam. Sedangkan menurut Menurut Anglemier (1976), 

semakin menurunnya kadar protein dengan semakin lamanya perendaman 

disebabkan lepasnya ikatan struktur protein sehingga komponen protein 

terlarut dalam air.  

Kombinasi perlakuan lama perendaman biji turi dan pemberian ekstrak 

papaya memberi pengaruh yang sangat nyata terhadap kadar protein. Lama 

perendaman biji berpengaruh terhadap kadar protein, Semakin lama 

perendaman maka kadar protein semakin menurun sedangkan kadar air 

semakin meningkat. Menurut Anglemir dan Montgomery (1976), semakin 

menurunnya kadar protein dengan semakin lama perendaman disebabkan 

lepasnya ikatan struktur protein sehingga komponen protein mudah larut 

dalam air. Perendaman yang semakin lama juga mempengaruhi lunaknya 

struktur biji sehingga air mudah masuk dalam struktur selnya sehingga kadar 

air tahu semakin tinggi. Menurut penelitian (Sundarsih.dkk, 2009) tentang 

pengaruh lama dan suhu perendaman kedelai pada tingkat kesempurnaan 

ekstraksi protein dalam proses pembuatan tahu menunjukkan bahwa lama 

perendaman kedelai pada pembuatan tahu mempengaruhi jumlah protein 

didalamnya hal tersebut dimaksudkan untuk melunakkan struktur kedelai 

sehingga mudah digiling dan dapat mengakibatkan banyak protein dalam 

kedelai yang larut dalam air dan menyebabkan protein yang tertinggal di 

dalam ampas kedelai semakin sedikit. 

Proses pembuatan tahu dengan fermentasi menggunakan kooagulan 

whey ( sisa limbah cair kecutan ) hal ini diduga mempengaruhi kadar protein 

tahu. Menurut penelitian Ismed ( 2003 ) Penggunaan zat penggumpal asam 



akan menurunkan pH dan protein tahu dan semakin lama perendam 

mengakibatkan pertumbuhan dan peningkatan aktivitas bakteri asam cuka 

dalam air rendaman yang juga mengakibatkan penurunan pH dan protein tahu. 

Kadar protein tahu biji turi pada setiap perlakuan berbeda, hal ini 

disebabkan karena protein saat pemanasan mengalami denaturasi protein 

sehingga kadar protein dalam setiap perlakuan berkurang. Hal ini didukung 

oleh Campbell (2002) yang menyatakan bahwa denaturasi artinya suatu 

perubahan struktur yang dapat mengakibatkan kehilangan konformasi aslinya. 

Denaturasi disebabkan oleh panas yang berlebih. Menurut Winarno (1993) 

dalam Maulina dkk, (2013) bahwa dengan panas protein dapat mengalami 

denaturasi yang menyebabkan struktur berubah dari bentuk ganda yang kuat 

menjadi kendur dan terbuka. Denaturasi dapat mengubah sifat protein menjadi 

sukar larut dan makin kental disebut koagulasi. Didukung juga oleh Triyono 

(2010) dalam Simanjorang (2012) menyatakan bahwa protein akan 

mengalami denaturasi apabila dipanaskan pada suhu 50ºC sampai 80ºC.  

 

1. Uji Organoleptik 

Hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa warna pada tahu biji turi 

tiap sampel adalah sama yakni cream. Warna produk makanan merupakan 

daya tarik masyarakat untuk mengkonsumsi suatu produk. Warna cream 

merupakan warna yang tidak khas pada tahu. Warna yang khas pada tahu 

yaitu bewarna putih sesuai BSNI 01-3142-1998. Warna Cream yang 

dihasilkan dapat disebabkan karena biji yang digunakan berwarna coklat tua. 

Warna pada sampel tahu juga dapat dipengaruhi oleh jenis ekstrak. Tahu yang 

menggunakan ekstrak pepaya memiliki skor rata-rata yang lebih tinggi. Warna 

juga dapat dipengaruhi oleh biji turi yang digunakan. Menurut Soraya (2008) 

bahwa proses pemanasan dapat menyebabkan reaksi pencoklatan yang 

meliputi flavour dan warna dari bahan pangan. 



Hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa aroma tahu tiap sampel 

hampir sama, yaitu beraroma khas tahu. Hasi penelitin pembuatan tahu dari biji 

turi sudah sesuai dengan BSNI 01-3142-1998 yaitu beraroma normal khas 

tahu. Aroma pada sampel yang lebih mendekati pada aroma khas tahu yakni 

yang menggunakan ekstrak pepaya 15 ml.  Perbedaan aroma pada perlakuan 

ini disebabkan karena banyak sedikitnya penggunaan ekstrak dan jenis ekstrak, 

semakin banyak ekstrak yang digunakan dapat mengurangi aroma langu dari 

biji turi ( Arsyani, 2008). Selain perbedaan ekstrak aroma pada tahu biji turi 

disebabkan karena fermentasi dari Asam cuka (whey) yang digunakan sebagai 

koagulasi penggumpalan tahu. 

Hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa tekstur tahu sangat lembut, 

hal ini sesuai dengan BSNI 01-3142-1998 yaitu tidak lembek. Nilai tekstur 

yang rendah diduga karena pengaruh lama dan pengaruh suhu kooagulasi. 

Semakin singkat waktu kooagulasi dan suhu kooagulasi yang digunakan maka 

ada kecenderungan tekstur tahu yang sangat lembut ( lunak ). Nilai tekstur 

yang tinggi diduga disebabkan oleh beberapa factor yaitu lama penekanan curd 

dan pengepresan. Pengepresan menurut Estikomah (2010) bertujuan untuk 

memberikan kekompakan dan bentuk pada produk, serta membuang whey 

seluruhnya.Intensitas kekompakan dapat dipengaruhi oleh berat beban yang 

digunakan selama pencetakan dan pengepresan, tipe penggumpal dan 

konsentrasi penggumpal (Sutrisno, 2003). Menurut penelitian dedin dkk 

Tekstur yang kenyal pada tahu dikarenakan penggumpalan protein mencapai 

titik pH isoelektrik sehingga air yang terkurung paling sedikit dan curd yang 

terbentuk banyak. Hal ini sesuai pendapat Winarno (1995) bahwa air dalam 

bahan berpengaruh pada kenampakan, tekstur dan citarasa makanan. 

Hasil uji organoleptik menujukkan bahwa rasa sampel adalah rasa 

sedikit asam dan rasa asam khas tahu. Hal tersebut sudah sesuai dengan BSNI 

01-3142-1998. Rasa asam berasal dari fermentasi asam cuka ( Whey ) yang 

digunakan dalam pembuatan tahu sebagai kooagulan. Rasa asam juga dapat 



berasal dari penambahan volume kooagulan yang digunakan. Perendaman 

yang terlalu lama mengakibatkan tingginya kadar air dan rendahnya protein. 

Hal ini mengakibatkan rasa yang kurang disenangi dan aroma yang kurang 

khas.Sebaliknya perendaman yang terlalu cepat mengahasilkan kadar protein 

yang tinggi mengakibatkan timbulnya aroma yang kurang disenangi konsumen 

(bau langu). Penggumpalan dengan batu tahu akan menghasilkan tekstur yang 

kompak dimana pori-pori tidak terlalu besar dan permukaan tahu tidak kasar 

(Lee and Rha, 1979). 

Hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa empat sampel tingkat 

kekenyalannya kurang kenyal dan tiga sampel tingkat kekenyalannya yakni 

kenyal. Perbedaan kekenyalan tersebut disebabkan karena penggunaan jumlah 

kooagulasi banyak sedikitnya juga waktu pemasakan dan suhu pemasakan. Hal 

tersebut diduga pada saat pemanasan tahu susu dengan suhu tinggi proses 

penggumpalan yang tidak kompak sehingga diduga kadar air yang dihasilkan 

tinggi. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Awwaly (2007) bahwa kondisi 

suhu tinggi dan pH rendah akan membantu proses terjadinya penggumpalan 

susu sehingga whey banyak yang keluar dan air yang terikat dalam tahu lebih 

sedikit sehingga kadar airnya lebih rendah. Menurut Yuniwati dkk.(2008) 

banyaknya produk yang dihasilkan disebabkan karena hasil yang diperoleh 

banyak mengandung air yang sulit dipisahkan dari produk padatan karena 

proses penggumpalan yang kurang sempurna, maka produk yang dihasilkan 

mempunyai tekstur yang tidak bagus ( sedikit kenyal ), selain itu penambahan 

bahan penggumpal secaraoptimalakan menghasilkan produk yang tidak begitu 

besar tetapi kadar airnya kecil karena pengendapan lebih sempurna sehingga 

air mudah dipisahkan dari padatan yang diinginkan maka tekstur lebih 

bagus(kenyal). Menurut Arsyani (2008) menyatakan bahwa perbedaan 

kekenyalan disebabkan karena penggunaan jumlah ekstrak yang bervariasi, 

serta lama dan suhu pemasakan yang sama. 



Hasil uji daya terima masyarakat terdiri menjadi 4 yaitu tidak suka, 

kurang suka, suka, dan sangat suka. Hasil menunjukkan bahwa daya terima 

pada tahu biji turi ini relatif sama yakni cukup suka. Daya terima masyarakat 

merupakan kesediaan masyarakat untuk menerima suatu produk. Tahu biji turi  

menggunakan ekstrak dengan pengunaan volume 10 ml dan 15 ml merupakan 

tahu yang nilai rata-rata daya terima tinggi yaitu suka dari 20 panelis. 

 

KESIMPULAN 

1. Kadar  protein tertinggi pada tahu biji turi dengan penambahan ekstrak pepaya 

sebesar 5,631 % pada perlakuan J2R3 dan kadar protein terendah sebesar 4,251 

% pada perlakuan J1R2.  

2. Tahu yang paling banyak disukai masyarakat adalah Tahu biji turi dengan 

penambahan ekstrak papaya 15 ml.  

 

SARAN 

1. Perlu dilakukan upaya untuk menyebarluaskan pada masyarakat tentang tahu 

yang menggunakan bahan baku biji turi dan penambahan ekstrak pepaya melalui 

organisasi yang ada di masyarakat. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti daya simpan tahu turi dengan 

menggunakan ekstrak pepaya tanpa diberi pengawet makanan. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan kemasan bebas plastik 

pada produk yang dibuat. 

4. Sebaiknya perlu diukur suhu perebusan supaya protein tidak mengalami 

denaturasi. 

5. Perlu dilakukan pengukuran pemberian whey. 
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