
1 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pemerintah meningkatkan sektor industri maupun sektor pertanian, dengan 

tujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat, akan tetapi 

disamping tujuan tersebut maka perlu dipikirkan bahwa meningkatnya sektor 

industri juga akan meningkatkan efek samping yang berupa limbah (Sugiharto, 

1987). Limbah tersebut dapat berupa limbah padat, limbah cair maupun limbah 

gas. Untuk mengurangi hal tersebut, maka perlu diupayakan alternatif 

pemanfaatan limbah dengan melihat kandungan dari limbah agar bisa 

dimanfaatkan dengan tepat. 

Salah satu limbah yang saat ini banyak dijumpai adalah limbah nata de 

coco, karena nata de coco sudah banyak diproduksi baik pada industri besar 

maupun industri rumah tangga. Limbah nata de coco mengandung Asam asetat 

yang cukup tinggi yaitu sebesar 8.25 %. Asam asetat bisa dimanfaatkan sebagai 

bahan penggumpal pada pembuatan tahu.  

Tahu sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Pada umumnya tahu di 

Indonesia mengandung protein nabati karena tahu terbuat dari bahan yang berasal 

dari tumbuhan. Dalam meningkatkan konsumsi protein hewani, maka perlu 

diupayakan pembuatan tahu yang berasal dari hewan, salah satunya adalah dengan 

menggunakan susu sapi. 

Pada proses pembuatan tahu, bahan penggumpal yang digunakan 

bermacam-macam, diantaranya adalah air jeruk, asam laktat, enzim bromelin, 
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enzim papaya, dan asam asetat.  Menurut Standard Industri Indonesia (SII) syarat 

mutu tahu adalah kadar protein minimal 9 %, kadar abu maksimal 1 %, bau rasa 

dan keadaan normal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Handoko (1998) pada tahu susu kambing 

pada suhu 60 °C dan kosentrasi koagulan nanas yang berbeda-beda yaitu 12 ml, 

14 ml, 16 ml dan 18 ml menghasilkan kualitas gizi tahu susu terbaik pada 

konsentrasi 14ml yaitu kadar protein 36.15 %, kadar abu 3.53 %. Penelitian kedua 

dengan menggunakan papaya yaitu dengan  konsentrasi  koagulan papaya 11 ml, 

13 ml, 15 ml tiap 100 ml, menghasilkan kaulitas gizi terbaik pada konsentrasi 15 

ml, yaitu kadar protein 43.36 %, kadar abu 2.28 %. Kedua hasil penelitian ini 

belum sesuai dengan syarat mutu yang telah ditentukan oleh SII, yaitu kadar abu 

maksimal 1 % dan juga belum meneliti tentang organoleptik. 

Adanya perbedaan dan ketidak sesuaian hasil diatas disebabkan oleh 

beberapa hal, diantaranya adalah jenis penggumpal dan konsentrasi penggumpal 

yang digunakan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Wang (1984), 

bahwa mutu tahu susu dipengaruhi oleh jenis dan konsentrasi bahan penggumpal, 

suhu penggumpal, dan kandungan protein susu.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian untuk 

memperbaiki kualitas tahu susu dengan cara menggunakan konsentrasi koagulan 

yang optimal sehingga dapat dihasilkan tahu susu yang sesuai dengan syarat mutu 

yang telah ditetapkan oleh SII. Penelitian sebelumnya juga belum menunjukkan 

indikator gizi lainnya yaitu dari segi organoleptik (bau dan  rasa) tahu susu sesuai 

dengan syarat mutu yang ditetapkan SII. Maka untuk penelitian selanjutnya akan 
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diteliti mengenai kadar protein, kadar abu, dan organoleptik bau dan rasa. Hal ini 

karena konsentrasi koagulan yang berbeda akan berpengaruh pada pH susu yang 

tidak hanya mengubah dan mengendapkan protein akan tetapi juga mengendapkan 

garam-garam mineral (abu), kandungan laktosa susu dan menyebabkan oksidasi 

lemak yang kemudian berpengaruh pada kadar abu dan organoleptik tahu susu. 

Sampai saat ini belum ada informasi pedoman tentang penggunaan konsentrasi 

limbah cair nata de coco terhadap kualitas tahu susu, maka dari itu perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh berbagai konsentrasi limbah 

cair nata de coco terhadap kualitas tahu susu. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Adakah pengaruh berbagai konsentrasi limbah nata de coco terhadap 

kualitas tahu susu? 

2. Pada konsentasi limbah cair nata de coco berapakah yang menghasilkan  

kualitas tahu susu paling baik sesuai dengan syarat mutu SII? 

 

1.3.Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh berbagai konsentrasi limbah cair nata de 

coco terhadap kualitas tahu susu. 
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2. Untuk mengetahui konsentasi limbah cair nata de coco berapakah yang 

menghasilkan  kualitas tahu susu paling baik sesuai dengan syarat mutu 

SII? 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

1. Penelitian ini ingin memberikan informasi tentang kualitas tahu susu 

sapi yang menggunakan konsentarsi limbah cair nata de coco yag 

berbeda. 

b. Secara Aplikatif 

1. Bidang Pendidikan: memberikan sumbangan pemikiran terhadap 

pembelajaran biologi pada standar kompetensi menganalisis hubungan 

antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi serta peranan 

manusia dalam keseimbangan. Bahwa limbah cair nata de coco dapat 

kita gunakan sebagai bahan koagulan dalam pembuatan tahu susu. 

2. Lingkungan: meningkatkan nilai guna limbah nata de coco dengan 

memanfaatkanya dalam pembuatan tahu susu sehingga dapat 

mengurangi adanya pencemaran lingkungan. 

3. Masyarakat dan Home Industri Tahu: Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan dasar-dasar tentang proses pembuatan tahu susu dengan 

memanfaatkan limbah nata de coco sebagai pengganti bahan 

penggumpal (asam cuka). 
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1.5.  Batasan Penelitian 

1. Susu yang digunakan adalah susu yang masih segar dan belum mengalami 

perubahan-perubahan komponen yang dikandungnya. Susu sapi yang 

digunakan diperoleh dari Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) 

Songgoriti-Batu. 

2. Koagulan yang digunakan merupakan asam yang berasal dari limbah cair nata 

de coco yang didapat dari sebuah produksi nata de coco. 

3. Berbagai konsentrasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kontrol 

dengan asam cuka 7.4 %, dan mengunakan limbah cair nata de coco dengan 

konsentrasi 30 %, 35 %, 40 %, dan 45 % (konsentrasi 30 % berarti 300 ml 

limbah : 700 ml susu dan seterusnya). 

4. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah kadar protein, kadar abu, 

dan organoleptik (bau dan rasa). 

 

1.6.  Definisi Istilah 

1. Pengaruh adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan efek suatu hal 

terhadap hal yang lain (Poerwadarminta, 1992) 

2. Konsentrasi adalah banyaknya bahan dalam campuran setiap satuan volume 

(Rieko e-book kamus, 2009) 

3. Susu adalah hasil pemerahan dari sapi-sapi betina atau hewan menyusui 

lainnya yang dapat diminum atau digunakan sebagai bahan makanan yang 

sehat yang tidak dikurangi komponen-komponennya dan tidak ditambah 

dengan bahan-bahan lainnya (Hayati, 2008) . 
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4. Tahu Susu adalah produk hasil penggumpalan protein susu. Secara garis 

besarnya, tahu dibuat dengan koagulasi (penggumpalan) protein susu. 

5. Kualitas adalah tingkat baik buruknya suatu yang menentukan nilai atau harga 

mutu. 


