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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Turi (Sesbania grandiflora) merupakan tanaman asli Indonesia,  yang  

termasuk  kedalam jenis  kacang-kacangan.  Kacang  turi  merupakan jenis  

kacang-kacangan  dari  pohon  turi yang berbentuk bulat berwarna kuning 

kecoklatan dan mempunyai rasa yang khas dan aroma yang khas jenis kacang-

kacangan (Zakiyatul, 2005). Hampir semua bagian tumbuhan turi bermanfaat 

bagi manusia, bunganya banyak mengandung vitamin. Biji turi memiliki 

kandungan kimia yaitu kalsium oksalat, sulfur, kalium, natrium, beta karoten, 

vitamin A, vitamin B serta zat besi (Towaha dkk, 2010). 

Selama  ini  pemanfaatan turi  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   
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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). 

Pembuatan Tahu pada umumnya masih menggunakan tungku dengan 

bahan bakar kayu. Proses pembuatannya menggunakan proses ekstraksi panas 

yaitu proses penyaringan dilakukan setelah biji dimasak. Secara umum 

pengolahan tahu juga belum terlalu memperhatikan kebersihan dan kehigienis. 

Proses pengolahan yang demikian menjadikan tahu berbau sangit, mudah 

rusak, tidak tahan lama, serta berasa asam. Pemasaran di pasar tradisional yang 

dilakukan secara curah dengan merendam tahu dalam ember atau tempat lain 

semakin menurunkan kualitas tahu. Cara pemasaran yang sederhana ini 

menyebabkan tahu cepat mengalami perubahan rasa menjadi asam dan 

berlendir. 

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 
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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 
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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”  

 

2. Pembatasan Masalah 

Agar pokok permasalahan tidak meluas dalam penelitian dan untuk 

mempermudah memahami suatu masalah maka permasalahan dibatasi sebagai 

berikut: 

1. Subyek biji turi, buah pepaya dan lama perendaman. 

2. Objek biji turi, ekstrak buah pepaya dan lama perendaman. 

3. Parameter yang diukur adalah kadar protein dan daya terima terhadap 

kualitas tahu meliputi warna, rasa, aroma, kekenyalan dan tekstur.  

 

3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan 

yaitu: 

1. Bagaimana kandungan protein tahu dari biji turi dengan penambahan 

ekstrak pepaya. 

2. Bagaimana Daya terima dan Kualitas tahu biji turi dengan penambahan 

ekstrak pepaya. 

 

4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui kadar protein tahu biji turi dengan penambahan  ekstrak pepaya 

dan lama perendaman berbeda. 

2. Mengetahui Daya terima dan Kualitas tahu biji turi dengan penambahan 

ekstrak pepaya dan lama perendaman berbeda. 
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5. Manfaat Penelitian 

1. Bagi ilmu pengetahuan  

a. Memberikan tambahan pengetahuan tentang pemanfaatan biji turi 

dalam pembuatan tahu. 

b. Memberikan pengetahuan tentang kandungan protein tahu biji turi. 

2. Bagi peneliti 

a. Mengetahui manfaat lain dari turi selain sebagai sayuran. 

b. Mengetahui tahapan pembuatan tahu. 

c. Menambah pengetahuan dan wawasan. 

3. Bagi masyarakat 

a. Memberikan alternatif pada masyarakat dalam pembuatan tahu selain 

menggunakan kedelai. 

b. Memberikan alternatif bagi pengusaha pabrik tahu dengan menekan 

anggaran biaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


