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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Kemajuan  ilmu  dan  teknologi  menimbulkan  dampak  positif  bagi 

perkembangan perekonomian rakyat Indonesia, namun dilain pihak dampak 

negatifnya  berupa  makin  banyaknya  limbah  yang  dihasilkan  dari  industri- 

industri tidak dapat  dihindari. Untuk menanggulangi masalah pencemaran, 

masyarakat harus mulai befikir keras untuk memanfaatkan limbah industri 

yang masih dapat dimanfaatkan.  Hal ini akan mengurangi biaya pengolahan 

limbah dan akan menambah pendapatan bagi masyarakat. 

Industri tahu yang menghasilkan limbah merupakan salah satu sumber 
pencemaran  udara  berupa  bau  busuk dan  pencemaran  sungai  yang  ada  di 

sekitar  pabrik. Limbah  yang  dihasilkan pabrik  tahu  berupa  kulit  kedelai, 

ampas dan air tahu masih dapat  dimanfaatkan menjadi produk-produk yang 

bermanfaat. 
Pada proses pengolahan tahu akan dihasilkan limbah berupa ampas 

tahu yang apabila tidak segera ditangani, dapat menimbulkan bau tidak sedap. 

Ampas tahu masih  mengandung zat gizi yang tinggi yaitu protein (26.6%), 

lemak (18.3%), karbohidrat  (41.3%), fosfor (0.29%), kalsium (0.19%), besi 

(0.04%) dan air (0.09%) (Daftar  Komposisi  Bahan Makanan, 1992). Oleh 

karena itu masih memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan dasar atau 

campuran pada proses pengolahan pada poduk tertentu. 

Pada  tahun  1990  ditemukan  cara  pemanfaatan  limbah  cair  tahu 

menjadi nata de soya yang jika dilakukan bersama-sama oleh pengusaha tahu 

dapat mengurangi pencemaran sungai akibat pembuangan limbah cair tahu di 

sekitar pabrik.  Ampas tahu dapat diolah menjadi produk makanan, salah satu 

alternatifnya adalah dibuat abon ampas tahu. 

Abon merupakan salah satu bentuk diversifikasi makanan berbahan 

baku ampas  tahu. Abon adalah produk hasil olahan dengan menggunakan 

tehnik  pengeringan  untuk  menghilangkan  air  yang  terdapat  dalam  bahan 

sehingga produk menjadi renyah. Pembuatan abon adalah salah satu cara 

dalam berbagai macam tehnik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai 

ekonomi  ampas  tahu. Produk  yang  dihasilkan  ini  diharapkan  memiliki 

kandungan gizi yang tinggi dengan umur simpan yang lama.  Abon memiliki 

umur  simpan  yang  relatif  lama,  karena  berbentuk  kering. Dengan  cara 

pengolahan yang baik, abon dapat disimpan berbulan-bulan tanpa mengalami 

banyak penurunan mutu. 

Pada dasarnya masyarakat lebih menyukai produk pangan yang siap 

dikonsumsi dan bergizi tinggi.  Abon dapat dijadikan pilihan sebagai makanan 

yang siap dikonsumsi karena abon bisa disajikan sebagai lauk, bahan isi utama 

dalam pangan tradisional atau hanya sebagai taburan dalam berbagai produk 

pangan atau menu makanan.  Abon sebagai salah satu bentuk produk olahan 
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kering sudah dikenal masyarakat luas karena harganya cukup terjangkau dan 

rasanya lezat. 
 

B. Tujuan 
 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat produk abon dari ampas 

tahu, mendapatkan formulasi abon ampas tahu yang tepat, dan mengetahui 
umur simpan abon ampas tahu yang dikemas dalam plastik polypropylene. 

 
C. Rumusan Masalah 

Masalah-masalah pokok yang dianalisis dan dicoba untuk dipecahkan 

dalam program penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Kemungkinan  pemanfaatan  limbah  industri  tahu  berupa  ampas  tahu 

diproses menjadi abon ampas tahu. 

2.  Menentukan  formulasi  abon  ampas  tahu  yang  enak  dan  disukai  oleh 

masyarakat. 

3.  Bagaimana proses produksi yang tepat untuk menghasilkan abon ampas 

tahu yang baik. 

4.  Bagaimana tingkat kesukaan masyarakat terhadap abon ampas tahu. 

D.  Manfaat 

1.  Melatih daya kreativitas, inovasi dan improvisasi mahasiswa. 

2.  Memasyarakatkan abon ampas tahu. 

3.  Merangsang   masyarakat   yang   berada   di   sekitar   pabrik   tahu   untuk 

memanfaatkan limbah industri tahu 

4.  Mengurangi pencemaran akibat limbah industri pangan 

 
METODE PENDEKATAN 

A.  Tempat 
Penelitian ini  dilakukan  di  Laboratorium  UPT  SARTIKA  Universitas 

Djuanda, Bogor. 

B.   Waktu 

Pelaksanaan program penelitian ini dilakukan secara berkesinambungan 

selama 3 bulan dari bulan Februari sampai bulan April 2006. 

C.  Alat dan Bahan 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan kasar, 

oven,   soxhlet,  desikator,  labu  kjeldahl,  buret,  pipet  volumetrik,  tanur, 

penangas air, cawan  porselen, Erlenmeyer, filter glass, wadah plastik, pisau, 

sendok, pengering sentrifugal, kompor, wajan, panci kukus, peniris, pengaduk, 

penumbuk dan plastik PP (polypropylene). Spektrofotometer, desikator, silika 

gel, mikrometer, penggaris, timbangan analitik. 

Bahan-bahan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  ampas  tahu, 

santan kelapa, minyak goreng dan beberapa bumbu-bumbu antara lain garam, 

bawang  merah,  bawang  putih,  lada,  lengkuas,  gula  pasir,  ketumbar,  daun 

salam. Sedangkan  bahan  yang  digunakan  untuk  analisa  antara  lain  air 

destilata, K2SO4, HgO, H2SO4     pekat, asam  borax, HCl 0.1 N, HCl 0.2 N, 

pepsin, NaOH 4 N, pankreatin, sodium deodesil sulfat,  HCl 4 N, aseton, 

isoamil alkohol, kristal timol. 
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D. Metode Penelitian 

Penelitian  ini  dilakukan  secara  dua  tahap,  yaitu  tahap  awal  adalah 

menentukan proses dan formulasi penambahan abon nangka untuk 

menghasilkan abon ampas tahu dengan mutu yang baik.  Selanjutnya produk 

abon  ampas   tahu  dilakukan  uji  organoleptik  untuk  menentukan  tingkat 

kesukaan masyarakat.  Parameter uji yang dilakukan meliputi tekstur, rasa, 

warna  dan  aroma. Kemudian   ditentukan  nilai  gizinya  melalui  analisa 

proksimat   (uji   kadar   air,   kadar   abu,   kadar   protein,   lemak   dan   serat 

makanan/dietary fiber). 

Tahap kedua adalah melihat umur simpan abon ampas tahu yang terbaik 

dari tahap 1, pengamatan umur simpan ini dilakukan setiap 1 minggu sekali 

(pada hari ke-0, ke-7,  ke-14, dan ke-21) dengan metode Arrhenius dimana 

produk  disimpan  plastik  PP  (Polypropylene). Setiap  satu  minggu  sekali 

dilakukan uji thiobarbituric acid dan uji FFA (Free Faty Acid). 

Data hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan tabel ANOVA. 

Jika terdapat  perbedaan nyata, data dianalisis lebih lanjut menggunakan uji 

Duncan. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Penelitian Pendahuluan 

Penelitian  pendahuluan   bertujuan   untuk   menentukan   proses   dan 

mencari formula penambahan abon nangka untuk menghasilkan abon ampas 

tahu yang baik yang akan digunakan pada penelitian utama.  Pembuatan abon 

ampas tahu dapat dilihat pada Lampiran 4.  Pemilihan formula terbaik dipilih 

berdasarkan uji organoleptik menggunakan  uji hedonik. Abon ampas tahu 

yang dihasilkan memiliki warna coklat muda, rasanya enak, memiliki aroma 

khas abon dan  teksturnya lembut (tidak berserat).   Karena abon ampas tahu 

yang dihasilkan memiliki tekstur yang kurang baik (tidak berserat seperti abon 

pada umumnya), jadi pada penelitian ini dilakukan penambahan abon nangka 

dengan tujuan untuk menambah kadar serat dan  memperbaiki tekstur abon 

yang dihasilkan.  Dimana nangka memiliki serat seperti daging sehingga abon 

ampas tahu yng ditambahkan abon nangka akan memiliki tekstur seperti abon 

daging.  Kadar serat yang terkandung dalam nangka muda yaitu sebanyak 1.6 

gram (www.asiamaya.com). 

Abon nangka yang dihasilkan memiliki warna coklat tua, rasanya enak, 

memiliki  aroma  khas  abon  dan  teksturnya  berserat. Pada  penelitian  ini 

menggunakan  3  perlakuan  yaitu  perlakuan  A  (100%  abon  ampas  tahu), 

Perlakuan B (25% abon nangka + 75% abon ampas tahu), dan perlakuan C 

(50% abon nangka + 50% abon ampas tahu). 

Analisa yang dilakukan pada penelitian pendahuluan meliputi analisa 

proksimat   (kadar  air,  kadar  abu,  protein,  lemak,  karbohidrat)  dan  uji 

organoleptik. 
 

1.  Uji Organoleptik 

Dalam  menentukan  mutu  suatu  produk,  sifat  pertama  kali  yang 

menentukan  diterima  atau  ditolaknya  produk  tersebut  oleh  konsumen 

addalah sifat organoleptik  yang dimilikinya, seperti warna, aroma, rasa 

dan  tekstur. Untuk  mengetahui  tingkat  kesukaan  konsumen  terhadap 

http://www.asiamaya.com/
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warna, aroma, rasa, dan tekstur dilakukan uji organoleptik yaitu dengan uji 

hedonik. 

a.  Warna 
Warna merupakan suatu sifat bahan yang dianggap berasal dari 

penyebaran  spektrum sinar (Kartika, 1988). Pada uji organoleptik, 

warna merupakan sifat produk pangan yang paling menarik perhatian 

konsumen  serta  paling  cepat  pula  memberi  kesan  produk  tersebut 

disukai atau tidak (Soekarto, 1990). 

Warna  memegang  peranan  penting  dalam  menentukan  mutu 

suatu  produk. Selain  faktor  yang  menentukan  mutu,  warna  juga 

mempunyai  banyak  arti  yaitu  dapat  digunakan  sebagai  indikator 

kesegaran  atau  kematangan, indikator kerusakan, serta baik tidaknya 

cara pengolahan (Soekarto, 1990). 

Dengan penambahan abon nangka pada abon ampas tahu dapat 

mempengaruhi warna abon ampas tahu yang dihasilkan, dimana abon 

nangka  memiliki  warna  coklat  tua  dan  abon  ampas  tahu  memiliki 

warna coklat muda, sehingga warna abon ampas tahu yang dihasilkan 

menjadi coklat.  Penilaian 24 orang panelis terhadap parameter warna 

abon  ampas  tahu  yang  dihasilkan  terdapat  perbedaan  nyata  antara 

perlakuan A, B dan C. 

Setelah  dilakukan  analisis  sidik  ragam  perlakuan  C  berbeda 

nyata dengan A, dan B pada taraf 5%.  Sedangkan perlakuan A tidak 

berbeda  nyata  dengan  perlakuan  B. Tetapi  berdasarkan  penilaian 

panelis perlakuan B lebih disukai daripada  perlakuan A dan C, karena 

abon  B  mempunyai  penilaian  yang  paling  tinggi  (5.5450),  dimana 

semakin tinggi tingkat penilaian abon akan semakin disukai. 

Perbedaan ini dapat disebabkan oleh lamanya pemasakan atau 

penggorengan abon   yang   berbeda   dan   varietas   nangka   yang 

digunakan.   Penggorengan abon ampas tahu dilakukan hingga bahan 

berwarna  coklat kekuning-kuningan dengan menggunakan api yang 

tidak terlalu besar agar bahan tidak gosong.  Sedangkan abon nangka 

sebelum  dilakukan   penggorengan   sudah   terjadi   reaksi   browning 

sehingga setelah dilakukan penggorengan warna  abon nangka yang 

dihasilkan memiliki warna coklat tua. Hal ini dikarenakan  varietas 

nangka yang digunakan tidak begitu bagus, sehingga mempengaruhi 

warna abon ampas tahu yang dihasilkan. 

b.  Aroma 

Aroma  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  yang  dapat  diamati 

dengan   indra  pembau. Pada  industri  pangan  pengujian  terhadap 

aroma/bau diangggap penting karena dengan cepat dapat memberikan 

hasil penilaian 

tentang diterima atau tidaknya produk tersebut. Selain itu aroma yang 

dapat  dipakai  sebagai  indikator  terjadinya  kerusakan  pada  produk 

misalnya sebagai akibat dari pengemasan atau cara penyimpanan yang 

kurang baik. 

Aroma  merupakan  bagian  penting  untuk  menarik  konsumen 

pada produk bahan pangan, sehingga memberikan ciri tertentu.  Dalam 

setiap bahan  pangan khususnya abon memiliki aroma yang berbeda 
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dan khas, hal ini bisa dipengaruhi oleh penambahan bumbu dan bahan 

yang digunakan ketika pemasakan. 

Dengan adanya  penambahan  abon  nangka  dapat  berpengaruh 

nyata  terhadap abon ampas tahu yang dihasilkan.   Setelah dilakukan 

analisis sidik ragam  perlakuan A tidak berbeda nyata dengan C dan 

perlakuan C tidak berbeda nyata  dengan B, sedangkan perlakuan A 

berbeda  nyata  dengan  B  pada  taraf  5%. Tetapi  menurut  panelis 

perlakuan B lebih disukai daripada  perlakuan A dan C, karena abon B 

mempunyai penilaian yang paling tinggi (5.4350), dimana  semakin 

tinggi tingkat penilaian abon akan semakin disukai. 

Aroma abon ampas tahu yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh 

bumbu  yang  ditambahkan ketika pemasakan. Pada saat pemasakan 

terjadi penyerapan air oleh adonan dan bumbu dengan bantuan air serta 

panas,  sehingga mengeluarkan zat volatil ketika pemasakan adonan. 

Pada saat pemasakan adonan akan terjadi proses pelepasan komponen 

volatil yang memberikan aroma khas pada abon. 

c.  Rasa 

Rasa juga memegang peranan yang penting dalam menentukan 
suatu  produk  diterima  atau  tidak  oleh  konsumen. Apalagi  dalam 

pembuatan  suatu  produk  baru,  penilaian  konsumen  terhadap  rasa 

sangat menentukan mutu produk tersebut. 

Dengan adanya  penambahan  abon  nangka  dapat  berpengaruh 

nyata  terhadap rasa abon ampas tahu yang dihasilkan, dimana rasa 

abon ampas tahu  dan abon nangka   yang dihasilkan sangat berbeda. 

Perbedaan ini dapat disebabkan oleh penambahan bumbu yang berbeda 

pada saat pemasakan. 

Setelah dilakukan analisis sidik ragam perlakuan C berbeda nyata 

dengan A dan B, sedangkan perlakuan B tidak berbeda nyata dengan A 

pada taraf 5%.  Tetapi menurut panelis perlakuan A (100% abon ampas 

tahu)  lebih  disukai  daripada   Abon   B  dan  C,  karena  Abon  A 

mempunyai penilaian yang paling tinggi (5.5050), dimana semakin 

tinggi tingkat penilaian abon akan semakin disukai. 

Abon ampas tahu memiliki rasa yang lebih baik daripada abon 

nangka, karena penyerapan bumbu pada pemasakan ampas tahu lebih 

baik  dibandingkan   dengan  nangka. Dengan  demikian  rasa  yang 

dihasilkan pada abon ampas tahu lebih kompak dan merata. 

d.  Tekstur 

Tekstur merupakan sensasi tekanan yang dapat diamati dengan 

mulut  ataupun perabaan dengan jari (Kartika, 1988). Tekstur juga 

dapat  menentukan  suatu  produk  dapat  diterima  atau  tidak  oleh 

konsumen. 

Tekstur suatu  produk  dipengaruhi  oleh  komponen  apa  yang 

terdapat dalam produk tersebut. 

Abon ampas tahu dan abon nangka yang dihasilkan memiliki 

tekstur yang berbeda, dimana abon ampas tahu memiliki tekstur yang 

lembut  (tidak  berserat)  sedangkan  abon  nangka  berserat. Dengan 

adanya penambahan abon nangka seharusnya dapat berpengaruh nyata 

terhadap  tekstur  abon  ampas  tahu  yang  dihasilkan,  tetapi  setelah 
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dilakukan analisis sidik ragam perlakuan A, B, dan C tidak berbeda 

nyata.  Tetapi menurut panelis perlakuan B (25% abon nangka + 75% 

abon ampas tahu) lebih disukai daripada  perlakuan A dan C, karena 

abon  B  mempunyai  penilaian  yang  paling  tinggi  (5.5000),  dimana 
semakin tinggi tingkat penilaian abon akan semakin disukai. 

Nangka ini memiliki tekstur seperti daging sehingga baik untuk 

ditambahkan pada abon ampas tahu. Kadar serat yang terkandung 

dalam nangka muda yaitu sebanyak 1.6 gram (www.asiamaya.com). 

 
2.  Analisa Proksimat 

Abon ampas tahu yang dihasilkan dengan tiga perlakuan yaitu 100% 

abon ampas  tahu, 25% abon nangka + 75% abon ampas tahu dan 50% 

abon nangka + 50% abon ampas tahu, dilakukan analisa proksimat untuk 

mengetahui kandungan gizi abon  ampas  tahu. Hasil analisa proksimat 

dapat dilihat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1.  Hasil analisa proksimat abon ampas tahu 
 

Kandungan 
Hasil (%) 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Kadar air 7.30 7.52 6.41 7.61 9.04 8.43 

Kadar protein 8.47 10.01 9.94 9.80 9.73 9.38 
 

Kadar lemak 
 
11.94 

 

11.78 
 

13.04 
 

14.20 
 

14.03 
 

15.20 

 
 

 

beikut : 
Hasil dari  analisis  proksimat  abon  ampas  tahu  dijelaskan  sebagai 

a. Kadar air 
Air merupakan komponen penting dalam bahan makanan, karena 

air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur serta cita rasa makanan. 

Kandungan air dalam makanan ikut menentukan acceptability, 

kesegaran dan daya tahan bahan tersebut terhadap serangan mikroba. 

Menurut Winarno (1992), kadar air  air yang  tinggi akan 

mempengaruhi   keawetan   bahan   pangan   dan   mempercepat   umur 

simpan serta memudahkan pertumbuhan mikroba. 

Dari hasil analisa didapatkan kadar air rata-rata pada perlakuan A 

(100% abon ampas tahu) adalah 7.4100 %, perlakuan B (25% abon 

nangka + 75% abon ampas tahu) adalah 7.0100% dan perlakuan 

C  (50%  abon  nangka  +  50%  abon  ampas  tahu)  adalah 8.7350%. 

Secara statistik perlakuan A, B dan C tidak berbeda nyata pada taraf 

5%. Tetapi  perlakuan  B  nilai  kadar  airnya  lebih  rendah  daripada 

perlakuan A dan C.  Data tersebut dapat dilihat pada Gambar 1. 

Kadar air pada abon yang dihasilkan dipengaruhi oleh proses 

pengolahan  yakni  pada  tahap  penggorengan,  dikarenakan  air  yang 

terdapat dalam bahan  menguap atau keluar sewaktu bahan digoreng. 

Hal  ini  disebabkan  air  bebas  yang  terdapat  dalam  bahan  langsung 

diuapkan  oleh  panas  wajan  dan  minyak  sebagai  media  perantara, 

sehingga sebagian bebas air yang terdapat dalam jaringan bahan dapat 

menguap atau berkurang. 

http://www.asiamaya.com/
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Gambar 1.  Kadar air abon ampas tahu 

 
b. Kadar abu 

Kadar abu bertujuan untuk mengetahui kandungan mineral yang 

terdapat dalam abon ampas tahu.  Penentuan kadar abu adalah dengan 

mengoksidasikan  semua  zat  organic  pada  suhu  yang  tinggi,  yaitu 

sekitar 500-600
o
C dan  kemudian melakukan penimbangan zat yang 

tertinggal  setelah  proses  pembakaran  tersebut. Menurut  Winarno 

(1992), dalam proses pembakaran bahan-bahan organic terbakar tetapi 

zat anorganiknya  tidak dan disebut abu. Unsur mineral diperlukan 

manusia agar memiliki kesehatan dan pertumbuhan yang baik. 

Uji kadar abu ini dilakukan pada abon  yang terbaik yaitu 25% 

abon  nangka + 75% abon ampas tahu. Kadar abu yang diperoleh 

sebanyak 4.71%.  Meningkatnya kadar abu dalam produk abon ampas 

tahu dikarenakan kandungan mineral yang terdapat dalam abon ampas 

tahu seperti potassium, natrium, besi, fosfor, dan kalsium tidak hilang 

selama proses pengolahan. 
 

c. Kadar protein 

Menurut Almatsier  (2001),  Protein  dihidrolisasi  dengan  asam 

alkali  dan  enzim,  akan  dihasilkan  campuran-campuran  asam-asam 

amino.  Kandungan protein merupakan nutrisi terpenting yang menjadi 

daya tarik untuk mengkonsumsi ampas tahu. 

Kadar protein rata-rata yang diperoleh pada perlakuan A (100% 

abon ampas tahu) adalah 9.2400%, perlakuan B (25% abon nangka + 

75% abon ampas tahu) adalah 9.5550% dan perlakuan C (50% abon 

nangka +  50% abon ampas tahu) adalah   9.8700%.   Secara statistik 

perlakuan A, B dan C  tidak berbeda nyata pada taraf 5%. Tetapi 

perlakuan B nilai kadar 

proteinnya lebih tinggi daripada perlakuan A dan C.   Penentuan 

kadar protein ini dilakukan dengan metode kjeldahl. 

Dari hasil analisa protein abon ampas tahu diperoleh data seperti 

terlihat pada Gambar 2. 

Ampas  tahu  mengandung  protein  sebanyak  26.6%  sedangkan 

kandungan  protein pada poduk yang dihasilkan lebih rendah, hal ini 

terjadi  karena  pada   proses  pemasakan  dimana  gula  pasir  yang 

ditambahkan  dalam  adonan  menyebabkan  reaksi  mailard  sehingga 

mengurangi jumlah protein yang ada dalam abon ampas tahu.  Hal ini 
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diperkuat oleh pernyataan Muchtadi (1989), penurunan protein pada 

abon daging terutama disebabkan karena terjadinya reaksi pencoklatan 

(Mailard)  selama  proses  pengolahan,  dimana  protein  (asam  amino) 

daging bereaksi dengan gula  (pereduksi) yang ditambahkan sebagai 
bumbu.   Gula pereduksi tersebut  mempunyai gugus OH bebas yang 

reaktif, yaitu suatu kemampuan untuk  mereduksi  ion dalam keadaan 

basa (Goutara et al., 1985). 
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Gambar 2.  Kadar protein abon ampas tahu 

 
Menurut winarno  (1980),  protein  dapat  mengalami  kerusakan 

oleh pengaruh panas, reaksi kimia dengan asam atau basa, goncangan- 

goncangan  dan  sebab-sebab  lainnya. Pemanasan  yang  berlebihan 

dapat  mengakibatkan  denaturasi  protein  dan  selama  penyimpanan 

protein dapat mengalami degradasi yaitu pemecahan molekul-molekul 

kompleks  menjadi  komponen  yang  lebih  sederhana  oleh  aktivitas 

mikroba. 

 
d. Kadar Lemak 

Lemak merupakan bahan yang tidak larut dalam air yang berasal 

dari tumbuh-tumbuhan dan hewani.  Dari segi kimia lemak terdiri dari 

sebagian ester  yang terbentuk dari gabungan gliserol dengan asam 

lemak (www. Astaga.com). 

Kerusakan lemak  dalam  bahan  pangan  dapat  terjadi  selama 

proses  pengolahan,  kerusakan  lemak  menyebabkan  bahan  pangan 

berbau dan rasa tidak enak, sehingga dapat menurunkan mutu dan nilai 

gizi bahan pangan tersebut. 

Lemak tidak jenuh mudah mengalami reaksi oksidasi, reaksi ini 

bertanggung jawab dalam menyebabkan bau tengik pada produk.  Bila 

lemak   dipanaskan   untuk   jangka   waktu   yang   lama   atau 

berulang-ulang,  maka  reaksi  oksidasi  asam  lemak  tak  jenuh  akan 

menghambat pembentukan polimer. 

Penetapan kadar lemak pada abon ampas tahu dilakukan dengan 

metode soxhlet.  Dari hasil analisa diperoleh kadar lemak abon ampas 

tahu pada perlakuan  A (100% abon ampas tahu) adalah 11.8600%, 

perlakuan  B  (25%  abon  nangka  +  75%  abon  ampas  tahu)  adalah 

13.6200% dan perlakuan C (50% abon nangka + 50% abon ampas 

tahu)  adalah  14.6150%. Secara statistik perlakuan A tidak berbeda 
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nyata  dengan   B,   perlakuan   B   tidak   berbeda   nyata   dengan   C 

danperlakuan  A berbeda nyata dengan C pada taraf 5%.   Sedangkan 

perlakuan A nilai kadar lemaknya lebih rendah daripada perlakuan B 

dan C.  Hasil analisa kadar lemak dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3.  Kadar lemak abon ampas tahu 

 
Ampas  tahu  mengandung  lemak  sebanyak  18.3%  sedangkan 

abon ampas  tahu yang dihasilkan memiliki kadar lemak yang lebih 

rendah, hal ini dikarenakan proses pemerasan yang lebih baik karena 

menggunakan alat sentrifuse sehingga minyak yang dikeluarkan lebih 

banyak dan kadar lemak pada abon ampas tahu yang dihasilkan akan 

lebih rendah. 

 
e.  Serat makanan (dietary fiber) 

Serat makanan  adalah  bagian  dari  bahan  pangan  yang  tidak 

dapat   dihidrolisis  oleh  enzim-enzim  pencernaan. Menurut  The 

American  Association  of  Cereal  Chemist  (2001),  Serat  makanan 

merupakan bagian yang dapat dimakan dari tanaman atau karbohidrat 

analog yang resisten terhadap pencernaan dan absorpsi pada usus halus 

dengan  fermentasi  lengkap  atau   partial  pada  usus  besar. Serat 

makanan tersebut meliputi pati, polisakarida, oligosakarida, lignin dan 

bagian tanaman lainnya. 

Metode analisis yang digunakan untuk analisa serat makanan 

menggunakan metode enzimatis. Metode enzimatis yang 
dikembangkan oleh Asp et al. (1984), merupakan metode fraksinasi 

enzimatik,   yaitu   penggunaan   enzim   amilase,   yang   diikuti   oleh 

penggunaan enzim pepsin pankreatik. 
Dari hasil analisa didapatkan serat makanan untuk 25% abon 

nangka + 75% abon ampas tahu adalah 9.21 g/100g bahan.  Besarnya 

serat 

makanan  dalam  produk  dikarenakan  pengaruh  dari  proses 

pengolahan yang menyebabkan kadar air produk berkurang dan lebih 

padat sehingga yang dianalisa merupakan serat dari penambahan abon 

nangka yang tidak hilang selama proses pengolahan. 
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 Xi Yi X
2
 Y

2
 Y = 0.11348x – 0.04306 

 1 0.0688 1 0.0047    

 2 0.1163 4 0.0135    

 3 0.2652 9 0.0703    

 4 0.4692 16 0.2201    

Total 10 0.9195 30 0.3086 Intercept 
(a) = - 

0.04306 

Slope (b) = 
0.11348 

Koefisien 
relasi (r) = 

0.96031 

 

 

 
 
 

B. Penelitian Utama 
Penelitian utama  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  melihat  pengaruh 

jenis kemasan dan untuk melihat pengaruh suhu penyimpanan terhadap mutu 

produk abon ampas tahu yang dihasilkan dengan menggunakan analisa umur 

simpan metode Arrhenius.   Abon yang digunakan pada penelitian utama ini 

berdasarkan pada hasil uji organoleptik yang terbaik dan memiliki kandungan 

gizi yang baik berdasarkan analisa proksimat (Kadar  air, kadar protein dan 

kadar lemak) dari hasil penelitian pendahuluan. 

Perlakuan pada penelitian utama adalah pengemasan dalam kemasan 

plastik  PP  (Polypropylene),  serta  penyimpanan  pada  kondisi  suhu  30
o
C. 

Penyimpanan   dilakukan   selama   satu   bulan   dengan   waktu   pengamatan 

dilakukan setiap satu minggu sekali.   Analisa yang dilakukan pada penelitian 

utama adalah uji thiobarbituric acid dan uji FFA (Free Faty Acid). 

Untuk nilai thiobarbituric acid abon ampas tahu yang dikemas dengan 

menggunakan plastik PP (Polypropylene) dapat dianalisa regresi linier dengan 

menggunakan persamaan : 
Y = a + bx 

Dimana : 

Y =  Nilai thiobarbituric acid 

x  =  Lama penyimpanan 

a =  Intercept 

b  =  Slope 

Hasil perhitungan analisis regresi linier selama penyimpanan dengan 

menggunakan suhu 30
o
C dapat dilihat pada tabel 2. 

 
Tabel 2. Hasil perhitungan analisis regresi linier selama penyimpanan dengan 

menggunakan suhu 30
o
C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dari hasil perhitungan ini dapat diperoleh nilai umur simpan abon 

ampas tahu  yang dikemas plastik PP (Polypropylene) dengan menggunakan 

suhu penyimpanan 30
o
C adalah selama 27 minggu.  Menurut Winarno (1997), 

dalam  penentuan  umur  simpan  suatu  produk  banyak  sekali  faktor  yang 

terlibat,  tetapi  faktor  yang  sangat  menentukan  adalah  jenis  makanan  itu 

sebdiri, pengemasan dan kondisi penyimpanan. 

Penurunan mutu abon ampas tahu dapat diketahui dengan 

menggunakan  persamaan  dQ/dt  =  k  atau  Qt  =  Q0    + kt,  sehingga  dapat 

diketahui persamaan untuk mencari waktu penyimpanan yaitu : 
ts = Qt – Q0   

k 
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Kurva hubungan antara lama penyimpanan (minggu) sebagai absis 

dan nilai thiobarbituric acid sebagai ordinat dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4.  Kurva hubungan antara lama penyimpanan dan thiobarbituric acid 

 
KESIMPULAN 

Dari hasil uji organoleptik tersebut  dapat disimpulkan bahwa perlakuan B 

lebih disukai oleh panelis untuk parameter warna, aroma dan tekstur.  Perlakuan C 

lebih disukai oleh panelis untuk parameter rasa. 
Setelah  dilakukan  analisa  sidik  ragam,  untuk  parameter  warna  pada 

perlakuan C berbeda nyata dengan perlakuan A dan B.  Untuk parameter aroma 

perlakuan A   berbeda nyata dengan perlakuan B dan C.   Untuk parameter rasa 

pada perlakuan C berbeda  nyata dengan perlakuan A dan B.   Sedangkan untuk 

parameter tekstur pada perlakuan A, B dan C  tidak berbeda nyata. 

Untuk anlisa proksimat kadar air dan kadar protein pada  perlakuan A, B 

dan C tidak  berbeda nyata tetapi perlakuan B memiliki kadar air yang lebih 

rendah  dan kadar protein yang tinggi. Untuk kadar lemak pada perlakuan A 

berbeda nyata dengan B dan C. 

Dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa penambahan abon nangka 25 

% merupakan perlakuan yang lebih baik karena memliki kadar protein dan kadar 

serat yang tinggi, selain itu juga perlakuan ini lebih disukai oleh panelis. 
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