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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tahu adalah dadih dari kedelai. Tahu merupakan pangan pengganti 

daging tiruan di China sejak 2000 tahun yang lalu. Tahu merupakan lauk 

nabati yang digemari oleh masyarakat Indonesia, karena harga yang 

ekonomis dan mudah didapat. Tahu digunakan sebagai makanan sumber 

protein nabati oleh masyarakat sebagai alternatif pengganti  sumber 

protein daging.
1
 Data dari Biro Pusat Satistik dan Survei Sosial Ekonomi 

Nasional Tahun 2014, tingkat konsumsi tahu keluarga di Indonesia 

mencapai 0,136 kg/kapita/minggu. Sedangkan pada tahun 2015 tingkat 

konsumsi tahu keluarga di Indonesia mencapai 0,144 kg/kapita/minggu.
2
 

Data tersebut menunjukkan bahwa konsumsi tahu mengalami peningkatan 

yang lebih besar pada tahun 2015.
 

Kacang kedelai adalah bahan dasar dari pembuatan tahu. 

Kebutuhan kacang kedelai di Indonesia setiap tahun terus mengalami 

peningkatan. Hal ini tercatat dari kebutuhan kedelai di Indonesia pada 

tahun 2015 sebesar 2,325 juta ton dibandingkan pada tahun 2014 yang 

hanya sebesar 2,181 juta ton. Dari kebutuhan tersebut hanya mampu 

memenuhi produksi dalam negeri sekitar 41-43%, selebihnya diperoleh 

dari import kacang kedelai.
3
 Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 

2015 hasil produksi kedelai lokal hanya sebesar 963,183 ton atau 41% dari 

total kebutuhan kacang kedelai, sehingga membuat Indonesia harus 



2 
 

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 

melakukan import kacang kedelai sebanyak 1,362,330 ton untuk 

memenuhi kebutuhan sebesar 59% kacang kedelai dalam  negeri.
4
 Kacang 

kedelai di Indonesia diproduksi sekitar 80% untuk memenuhi kebutuhan 

pembuatan tahu, tempe, kecap, susu kedelai, makanan ringan, dan hasil 

olahan kedelai lainnya.
5
 Apabila Indonesia selalu bergantung pada kacang 

kedelai import untuk memenuhi kebutuhan, maka hal tersebut tidak 

menguntungkan bagi Indonesia. Sehingga dibutuhkan alternatif bahan lain 

sebagai campuran pembuatan tahu. Salah satu bahan yang dapat digunakan 

sebagai campuran dalam pembuatan tahu adalah kacang tunggak.
6
 Sebagai 

alternatif campuran pembuatan tahu, kacang tunggak diharapkan dapat 

mengurangi import kacang kedelai di Indonesia. 

Kacang tunggak (Vigna unguiculata) merupakan jenis kacang-

kacangan yang memiliki potensi tinggi sebagai bahan pangan yang bergizi 

pengganti kacang kedelai.
6
 Pada masyarakat kacang tunggak biasanya 

hanya dimanfaatkan sebagai campuran dalam sayur seperti brongkos dan 

campuran sambel krecek pada gudeg.  Di Indonesia produksi kacang 

tunggak cukup tinggi yaitu mencapai 1,5-2 ton/hektar tergantung dari 

varietas, lokasi, musim, dan budidaya yang digunakan.
7
 Kacang tuggak 

dapat dijadikan sebagai bahan dasar tahu karena memiliki titik isoletrik 

4,6.
8
  

Dari hasil penelitian yang ada diketahui bahwa kacang tunggak 

dapat dijadikan sebagai campuran dalam pembuatan tahu, namun memiliki 

kelemahan yaitu aroma tahu menjadi langu dan tekstur yang lunak.
6
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Aroma langu adalah aroma khas dari kacang tunggak yang disebabkan 

karena adanya kandungan lipoksigenase. Untuk menghilangkan aroma 

langu pada tahu kacang tunggak, dapat dilakukan beberapa proses yaitu 

pemasakan, perendaman dengan air panas, dan penggilingan dengan air 

panas.
9
 Selain itu proses proses pemasakan kacang tunggak setengah 

matang sebelum pembersihan kulit, perendaman, dan pencucian dapat 

mengurangi aroma langu.
10

 
 

Kacang tunggak memiliki kadar protein rendah dan kadar air yang 

tinggi. Kacang tunggak mengandung sari pati yang menyebabkan protein 

susah menggumpal dan tidak mecapai titik isoletrik. Konsentrasi asam 

sitrat yang rendah dan proporsi kacang tunggak yang tinggi akan 

menyebabkan tekstur tahu menjadi lunak.
6
 Hal-hal tersebut yang 

menyebabkan tekstur tahu menjadi kurang baik. Penggunan sari jeruk 

nipis sebagai koagulan dapat membantu mengurangi aroma langu dan 

digunakan sebagai koagulan yang dapat menggumpalkan protein pada 

kacang tunggak.
10 

Dibutuhkan proses pengolahan, koagulan, dan proporsi 

campuran kacang tunggak yang tepat untuk menghasilkan tahu yang 

berkualitas. 

Kandungan gizi kacang tunggak dalam Tabel Komposisi Pangan 

Indonesia atau TKPI tertulis bahwa setiap 100 gram bahan mengandung 

energi 331 kkal, protein 22,4 gram, lemak 1,9 gram, dan karbohidrat 56,6 

gram. Selain itu kacang tunggak memiliki kandungan mineral makro yang 

cukup tinggi yaitu kalsium sebesar 481 mg per 100 gram bahan.
11 
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Kalsium merupakan mineral yang banyak terdapat ditubuh 

manusia. Diperkirakan sebesar 20% berat badan orang dewasa atau sekitar 

1,0 – 1,4 kg terdiri dari kalsium. Kalsium berfungsi sebagai penyusun 

tulang dan gigi.
12

 Peranan kalsium dalam tubuh dibagi menjadi dua, yaitu 

membantu pembetukan tulang dan gigi dan katalisator reaksi biologis 

dalam tubuh. Kalsium paling banyak digunakan pada saat pertumbuhan, 

namun juga masih diteruskan walau sudah mencapai usia dewasa. Saat 

pembentukan tulang baru, maka tulang lama akan dihancurkan secara 

stimulan.
13

  

Angka Kebutuhan Gizi (AKG) untuk kalsium bergantung pada 

jenis kelamin dan usia. Akibat kekurangan kalsium pada masa 

pertumbuhan dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan. Pada anak-anak 

yang kurang mengkonsumsi kalsium dapat menyebabkan beberapa 

masalah terutama masalah gizi yaitu stunting. Kekurangan kalsium akan 

mempengaruhi pertumbuhan linier jika kandungan kalsium dalam tulanng 

kurang dari 50% kandungan normal.
14

 Akibat dari kekurangan asupan 

kalsium yaitu tulang kurang kuat, mudah bengkok dan rapuh, semua orang 

dewasa, terutama usia 50 tahun, kehilangan kalsium dari tulangnya. 

Tulang akan menjadi rapuh dan mudah patah yang sering disebut dngan 

osteoporosis.
15 

Sumber kalsium nabati dapat diperoleh dari kacang kedelai, kacang 

hijau, kacang tunggak, sayuran berwarna hijau, biji-bijian, buah-buahan, 

dan lain sebagianya. Sedangkan sumber kalsium yang berasal dari hewani 
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dapat diperoleh dari susu, keju, yoghurt, ikan, udang, lobster, telur, dan 

lain sebagainya.
 15

 Sumber kalsium dari hewani perlu dibatasi. Hal ini 

dikarenakan sumber kalsium dari hewani memiliki protein yang tinggi, 

apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat mengganggu penyerapan 

kalsium. Kandungan protein yang tidak seimbang dapat memicu 

meningkatnya pH (asam) dalam darah. Sehingga kalsium yang dikonsumsi 

akan terbuang sia-sia dan tidak digunakan secara optimal.
16 

Sebagai upaya untuk memanfaatkan pangan lokal dan dapat 

membantu mengurangi import kedelai. Peneliti tertarik untuk membuat 

produk tahu dari variasi campuran kacang tunggak yang menghasilkan 

tahu dengan kualitas yang lebih baik. Karena kacang tunggak memiliki 

potensi untuk menggantikan kacang kedelai dan kandungan kalsium yang 

tinggi pada kacang tunggak diharapkan mampu meningkatkan kandungan 

gizi pada tahu. 

Hasil uji pendahuluan yang telah dilakukan. Peneliti menggunakan 

beberapa perbandingan variasi campuran kacang kedelai : kacang tunggak 

dalam pembuatan tahu kacang tunggak yaitu 100%:0%, 80%:20%, 

70%:30%, dan 60%:40%. Tahu dengan variasi campuran kacang tunggak 

yang dihasilkan dapat diterima aroma, rasa, warna, dan tekstur. 

Berdasarkan uraian tersebut, untuk membuktikan tahu kacang tunggak 

yang dihasilkan pada inovasi produk ini memiliki kualitas yang lebih baik 

dan memiliki kandungan kalsium tinggi. Diperlukan penelitian lebih lanjut 
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pada tahu dengan variasi campuran kacang tunggak untuk mengetahui sifat 

fisik, sifat organoleptik, dan kadar kalsium.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka terdapat rumusan 

masalah : 

1. Apakah ada perbedaan sifat fisik pada tahu dengan variasi campuran 

kacang tunggak? 

2. Apakah ada perbedaan sifat organoleptik pada tahu dengan variasi 

campuran kacang tunggak? 

3. Apakah ada perbedaan kadar kalsium pada tahu dengan variasi 

campuran kacang tunggak? 

 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum Penelitian 

Diketahuinya perbedaan sifat fisik, sifat organoleptik, dan kadar 

kalsium pada pembuatan tahu dengan variasi campuran kacang 

tunggak. 

2. Tujuan Khusus Penelitian 

a. Diketahuinya sifat fisik pada tahu dengan variasi campuran kacang 

tunggak. 

b. Diketahuinya sifat organoleptik pada tahu dengan varisi campuran 

kacang tunggak. 
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c. Diketahuinya kandungan kalsium pada tahu dengan variasi kacang 

tunggak. 

 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penelitian dengan judul “Variasi Campuran 

Kacang Tunggak Pada Pembuatan Tahu Ditinjau dari Sifat Fisik, Sifat 

Organoleptik, dan Kadar Kalsium” merupakan teknologi terapan di bidang 

pangan dan gizi.  

 

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat teoritis 

1. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan 

pengalaman peneliti dalam membuat inovasi produk makanan berbasis 

bahan lokal dengan menerapkan ilmu tekhnologi pangan yang telah 

didapatkan selama kuliah. 

Manfaat Praktis 

1. Bagi Institusi Terkait 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

informasi tentang inovasi pemanfaat bahan pangan lokal sebagai 

produk makanan yang memiliki kualitas. 
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2. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan 

perbandingan terhadapat penelitian dengan topik yang sama. 

3. Bagi Pelaku Usaha  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran 

untuk berwirausaha bagi pembaca dalam menghasilkan produk 

makanan yang berkualitas dengan nilai gizi tinggi, aman dikonsumsi, 

berbahan baku murah, dan mudah diperoleh. 

4. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

informasi bagi masyarakat untuk memanfaatkan bahan pangan lokal 

yaitu kacang tunggak sebagai produk pangan yang bergizi tinggi, 

murah, dan dapat dikonsumsi sehari-hari. 

5. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada 

pemerintah tentang pemanfaatan kacang tunggak sebagai campuran 

dalam pembuatan tahu yang memiliki nilai gizi tinggi dengan 

memanfaatkan pangan lokal sebagai upaya untuk mengurangi import 

kedelai. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Dari referensi yang ada, belum ada penelitian dengan judul 

“Variasi Campuran Kacang Tunggak Pada Pembuatan Tahu Ditinjau dari 
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Sifat Fisik, Sifat Organoleptik, dan Kadar Kalsium.” Namun, terdapat 

beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian tersebut, yaitu : 

1. Qomariah Hardiyanti (2011) judul “Kajian Kualitas Tahu dari Kacang 

Tunggak dan Kedelai.” Penelitian ini menghasilkan produk tahu dari 

kacang tunggak dan kacang kedelai yang berkualitas dengan perlakuan 

pemberian konsentrasi asam sitrat. Pada setiap perlakuan yang 

diberikan konsentrasi asam sitrat berbeda-beda. Pemberian konsentrasi 

asam sitrat  menyebabkan kadar protein dari tahu meningkat. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa produk tahu yang dihasilkan 

memiliki tekstur dan aroma yang kurang baik, massa simpan yang 

tidak diketahui. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

rancangan acak lengkap. Perbedaan penelitian ini terdapat pada 

variabel, tujuan penelitian, dan koagulan yang digunakan.  

2. Fiska Yeni Rahmawati (2014) judul “Analisis Kandungan Protein dan 

Uji Organoleptik Tahu Kacang Tunggak dengan Pemanfaatan Sari 

Jeruk Nipis dan Belimbing Wuluh sebagai Koagulan dan Pengawet 

Alami.” Penelitian ini menghasilkan produk tahu dari kacang tunggak 

tanpa pencampuran kacang kedelai dengan memanfaatkan sari jeruk 

nipis dan belimbing wuluh sebagi koagulannya. Koagulan sari 

belimbing wuluh sebanyak 40 ml pada tahu kacang tunggak memiliki 

daya terima yang disukai oleh panelis dan daya simpan selama 3 hari. 

Perlakuan paling efektif menghasilkan protein tertinggi menggunakan 

koagulan 20 ml sari jeruk nipis. Penelitian ini menggunakan metode 
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penelitian rancangan acak lengkap. Perbedaan dari penelitian ini 

terdapat pada variabel penelitian dan tujuan penelitian.  

3. Zahrotul Wahidah Fitriana (2015) judul “Pemanfaatan Kacang 

Tunggak Sebagai Bahan Pembuatan Keju Nabati Berkalsium Tinggi.” 

Penelitian ini menghasilkan produk keju yang terbuat dari kacang 

tunggak dengan melihat kadar kalsiumnya. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa kacang tunggak mampu dijadikan sebagai 

alternative sumber kalsium penggati keju dari susu sapi karena 

kandungan kalsiumnya yang setara. Pada penelitian ini peneliti belum 

melakukan uji daya terima kepada konsumen terhadap produknya. 

Perbedaan dari penilitian ini adalah variabel penelitian, tujuan 

penelitian, dan produk yang dihasilkan.   

4. Dwi Ratna Ningsih (2015) judul “Tinjauan Sifat Fisik, Organoleptik, 

Kadar Protein dan Kalsium pada Variasi Pencampuran Getuk Kacang 

Tolo (Vigna unguiculata).” Penelitian ini menghasilkan produk gethuk 

yang terbuat dari pencampuran kacang tolo. Sifat fisk getuk kacang 

tolo dipengaruhi oleh variasi campuran kacang tolo. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa pencampuran kacang tolo 

meningkatkan kadar protein dan kalsium getuk. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian rancangangan acak sederhana 

Perbedaan dari penelitian ini adalah identifikasi protein, produknya, 

dan rancangan penelitian. 


