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ABSTRACT 

Tofu is made through the processing of soybeans (glycine spesies) protein. The aimed of this reseach was to 
determine the effect of packaging type on the quality of boiled tofu with grass roots during storage. The method 
used in this research was an experimental method with Completely Randomized Design (CRD) which consist of 6 
treatments of packaging. namely without packaging (control). Polypropylene. Polyethylene. Aluminium foil. 
HDPE-Aluminium foil and Oriented Polypropylene. The observed parameters were microbiological qualities (total 
microbe and total Escherichia coli bacteria). chemical qualities (moisture content and ash content) and 
organoleptic qualities (color. appearance. aroma and taste). The data were analyzed using Co-Stat software and 
the different treatment was tested further by using a Honestly Significance Difference (BNJ) with 5% level. The 
results showed that the type of packaging tofu did not affect the quality of total microbe. water content (storage 
of 18 hours). dust content, organoleptic of color. appearance. aroma and taste (storage of 0 and 18 hours) but 
affected the water content (storage of 18 hours) and organoleptic of color. appearance. aroma and taste 
(storage of 36 hours). total Escherichia coli bacteria. Parameters organoleptic (color. appearance. aroma and 
taste) do ot meet SNI. as for total microbe meets SNI except sample without packaging (control), Polypropylene. 
Polyethylene and total Escherichia coli bacteria all treatments meet SNI quality requitments. The Packaged is 
Aluminum fo. HDPE-Aluminum foil and Oriented polypropylene shelf life can up to 36 hours of storage based on 
microbiological quality. moisture content and panelist acceptable quality. 
 

Keywords: Boiling, Grass Root, Packaging, Tofu. 

 
ABSTRAK 

Tahu merupakan produk makanan berupa padatan lunak yang dibuat melalui proses pengolahan kedelai (Glycine 
Species) dengan cara pengendapan protein. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis kemasan 
terhadap mutu tahu perebusan dengan akar ilalang (Imperata cylindrical L.) selama penyimpanan. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu 
faktor yang terdiri dari 6 perlakuan yaitu Tanpa Kemasan (Kontrol), kemasan Polypropylene, Polyethylene, 
Aluminium foil, kombinasi HDPE-Aluminium foil dan Oriented Polypropylene. Parameter yang diamati berupa 
mutu mikrobiologi (total mikroba dan total bakteri Escherichia coli), mutu kimia (kadar air dan kadar abu) dan 
mutu organoleptik (warna, kenampakan, aroma dan rasa). Data dianalisis menggunakan software Co-Stat dan 
perlakuan yang berbeda nyata diuji lanjut dengan menggunakan Beda Nyata Jujur (BNJ) dengan taraf nyata 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kemasan tahu perebusan dengan akar ilalang tidak memberikan 
pengaruh terhadap total mikroba, total bakteri Escherichia coli, kadar air (penyimpanan 0 jam dan 36 jam), 
kadar abu, organoleptik warna, kenampakan, aroma serta rasa (penyimpanan 0 jam dan 18 jam) namun 
memberikan pengaruh terhadap kadar air (penyimpanan 18 jam), organoleptik warna, kenampakan, aroma serta 
rasa (penyimpanan 36 jam). Parameter organoleptik (warna, kenampakan, aroma dan rasa) tidak memenuhi 
SNI, adapun total mikroba memenuhi SNI kecuali perlakuan tanpa kemasan, Polyprophylene dan Polyethylene, 
dan total bakteri Escherichia coli semua perlakuan memenuhi syarat mutu SNI. Perlakuan kemasan Aluminium 
foil, HDPE-Aluminium foil dan Oriented polypropylene mampu bertahan hingga penyimpanan 36 jam berdasarkan 
mutu mikrobiologi, kadar air dan mutu organoleptik yang dapat diterima panelis.  
 
Kata Kunci: Akar ilalang, Kemasan, Perebusan, Tahu. 
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PENDAHULUAN 

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan 

salah lumbung kedelai nasional yang ditetapkan 

oleh pemerintah karena potensi lahannya yang 

masih luas dan bisa dikembangkan. Poduksi 

kedelai yang tinggi mendorong pengembangan 

industri rumah tangga (IRT) yang mengolah 

kedelai menjadi produk pangan yaitu Tahu. 

Industri tahu di Indonesia berkembang pesat 

sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. 

Di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB), banyak 

terdapat industri rumah tangga yang 

memproduksi tahu yang umumnya terletak di 

beberapa daerah seperti Kekalik, Pagutan, dan 

Abian Tubuh. Banyaknya jumlah industri tahu 

tersebut menunjukkan tingkat konsumsi 

masyarakat akan tahu sangat tinggi pula. 

Tahu merupakan produk makanan 

berupa padatan lunak yang dibuat melalui 

proses pengolahan kedelai (Glycine Species) 

dengan cara pengendapan protein (SNI 01-

3142-1998). Tahu mengandung protein antara 

16,76% (Yulistriani dkk, 2013), daya cerna 

yang tinggi 85%-98% (Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Teknologi Pangan IPB, 1981), 

lemak 4-6%, karbohidrat 1- 6%. Tahu juga 

mengandung berbagai mineral seperti kalsium, 

zat besi, fosfat, kalium, natrium serta vitamin 

seperti kolin, vitamin B dan vitamin E. 

Kandungan asam lemak jenuhnya rendah dan 

bebas kolesterol (Santoso, 2005).  

Dengan kandungan protein dan kadar 

air 70-85% yang tinggi serta aw 0,98-0,99 

merupakan media yang cocok untuk 

pertumbuhan mikroorganisme pembusuk, 

terutama bakteri. Bakteri pembusuk yang 

menyebabkan kerusakan pada tahu seperti 

Pseudomonas spp, Coliform spp dan 

Staphylococcus spp (Serrazanetti dkk, 2013). 

Akibat dari tumbuhnya mikroorganisme 

tersebut menyebabkan tahu memiliki masa 

simpan yang singkat. Perangin-angin, Karo-

Karo dan Rusmarilin (2013), menambahkan 

bahwa bakteri pembusuk penyebab kerusakan 

tahu dapat merubah rasa tahu menjadi asam, 

terjadi penyimpangan warna, aroma dan 

tekstur serta menimbulkan lendir pada tahu 

sehingga tahu tidak layak untuk dikonsumsi. 

Oleh karena itu, penambahan pengawet dan 

pengemasan yang baik perlu dilakukan untuk 

memperpanjang umur simpan tahu. Jenis 

pengawet yang ditambahkan adalah pengawet 

alami tidak berbahaya bagi konsumen berasal 

dari tanaman yang mengandung senyawa 

antimikroba. Senyawa antimikroba adalah 

senyawa yang dapat membunuh atau 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme. 

Salah satu tanaman yang mengandung 

senyawa antimikroba adalah akar ilalang 

(Ismail, Samah dan Sule, 2011). 

Akar ilalang (Imperata cylindrica L. 

Beauv) merupakan tumbuhan rumput menahun 

yang tersebar hampir di seluruh belahan bumi 

dan dianggap sebagai gulma pada lahan 

pertanian. Di wilayah Asia Tenggara dapat 

dijumpai sekitar 35 juta ha, dan sekitar 8,5 juta 

ha tersebar di Indonesia. Sejauh ini, akar 

ilalang dimanfaatkan sebagai bahan baku obat-

obatan, bahan baku kertas, pupuk, selebihnya 

dipotong dan dibuang karena menghambat 

pertumbuhan tanaman utama (Garrity dkk, 

1997). Akar ilalang mengandung senyawa 

antimikroba antara lain alkaloid, flavonoid, 

saponin, dan triterpenoid (Seniwaty dkk, 2009). 
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Golongan triterpenoid diantaranya cylindrin, 

arundoin, ferneon, isoarborinol dan simiarenol 

yang berguna salah satunya dalam pengawetan 

pangan. Menurut Ling (2009) alang-alang 

berfungsi sebagai antidiuretik, anti inflamasi, 

neuroprotektif dan antibakteri. Sripanidkulchai 

dkk (2002), menyatakan bahwa antibakteri dari 

ekstrak air alang-alang (Imperata cylindrica) 

dengan konsentrasi hambat minimum (KHM) 

terhadap Escherichia coli, Pseudomonas 

aeroginosa, Staphylococcus aureus sebesar 

62,5 mg/mL dan Klebsiella sp. dengan KHM 

>125.0 mg/mL. Hardianti dkk (2017), 

menyatakan bahwa ekstrak etil asetat akar 

ilalang dengan konsentrasi 12,5% 

menghasilkan zona hambat terbesar baik pada 

bakteri Escherichia coli maupun Bacillus cereus 

yaitu berturut-turut sebesar 1,67 mm dan 10 

mm.  Selain penambahan pengawet, 

pengemasan juga diperlukan karena 

memegang peranan penting dalam melindungi 

produk dari kontak dengan udara dan mikroba 

yang ada pada lingkungan tempat di simpannya 

produk.  

Menurut Buckle dkk (2010), 

pengemasan berfungsi untuk mempertahankan 

produk agar bersih dan memberikan 

perlindungan terhadap kotoran dan 

pencemaran lainnya, melindungi bahan pangan 

terhadap kerusakan fisik, air, oksigen dan sinar, 

menghambat penurunan berat bahan dan 

sebagai alat promosi. Kemasan dapat 

digolongkan berdasarkan berbagai hal antara 

lain frekuensi pemakaian, struktur sistem 

kemasan, sifat kekakuan bahan kemas, sifat 

perlindungan terhadap lingkungan, dan tingkat 

kesiapan pakai (Ristanti, 2010).  Jenis 

pengemasan yang digunakan untuk bahan 

kemasan sangat berpengaruh besar kepada 

lama penyimpanan bahan makanan, untuk 

memperlambat kerusakan mutu yang ada 

dalam makanan (Rahmadana, 2013). 

Menurut Loekman dkk (1991) dalam 

Yanti, Hidayati dan Elfawati (2008), 

penggunaan kemasan plastik dapat melindungi 

produk dari perubahan kadar air karena bahan 

kemasan dapat menghambat terjadinya 

penyerapan uap air dari udara. Berdasarkan 

penelitian Nur (2009), jenis kemasan 

berpengaruh terhadap masa simpan sate 

bandeng. Pengaruh jenis kemasan polipropilen 

dapat memperpanjang masa simpan hingga 6 

hari sedangkan masa simpan dengan kemasan 

polietilen hanya sampai 3 hari. Menurut Ihwani 

(2008), kemasan polipropilen dapat 

memperpanjang masa simpan tahu segar 

selama 3 hari. Masing-masing kemasan 

memiliki kekurangan dan kelebihan yang 

berbeda terhadap fungsinya melindungi produk 

pangan. Berdasarkan hal tersebut, telah 

dilakukan penelitian tentang pengaruh jenis 

kemasan terhadap mutu tahu yang direbus 

akar ilalang sebagai pengawet alami selama 

penyimpanan suhu ruang. 

 
Bahan dan Alat 

Adapun bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah akar ilalang yang 

diperoleh dari Labuapi Kabupaten Lombok 

Barat, tahu yang diperoleh dari Kekalik 

Mataram, aquades, air, larutan buffer 

phosphate, media Lauryl Sulfate Tryptose Broth 

(LSTB) (OXOID CM0451, Inggris), media 

Escherichia coli Broth (ECB) (OXOID CM0853, 
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Inggris) dan media Plate Count Agar (PCA) 

(OXOID CM0325, Inggris). 

Adapun alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kompor, panci, sendok, 

saringan, baskom, kemasan (Polypropylene, 

Polyethylene, aluminium foil, HDPE-aluminium 

foil, Oriented polypropylene), timbangan 

analitik (Kern ABJ, Jerman dan AND HR-200, 

Jepang), pisau, gunting, baskom, wadah 

(amplop coklat), blender (Philips, Jepang), oven 

(Memmert, Jerman), beaker glass, gelas ukur, 

labu ukur, erlenmeyer (Iwaki, Thailand), pinset, 

stirrer, aluminium foil, tabung ulir (Iwaki, 

Indonesia), tabung durham, cawan petri, lampu 

bunsen, jarum ose, laminar flow (Isoside, ), rak 

tabung reaksi, pipet mikro (Vitlab, Jerman), 

waterbath (GFL, Jerman), blue tip, desikator, 

cawan porselen, penangas air, tisu, tanur 

listrik, stomacher, Autoclave (Hirayama dengan 

kapasitas 0,098788 m3, Jepang), incubator 

(Memmert, Jerman), mortar dan pastle, colony 

counter (Beoce, Jerman), Hot plate (Heidolph, 

Jerman), vortex (Heidolph, Jerman) dan botol 

timbang. 

 

METODE 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode eksperimental 

yang dilaksanakan di Laboratorium. Rancangan 

percobaan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

percoban faktorial yang terdiri dari faktor 

tunggal yaitu jenis kemasan (K) dengan 6 

perlakuan dengan taraf perlakuan sebagai 

berikut : 

K0 = Kontrol (Tanpa Kemasan) 

K1 = Kemasan Polypropylene  

K2 = Kemasan Polyethylene (PE) 

K3 = Kemasan Aluminium Foil 

K4 = Kemasan HDPE-Aluminium foil  

K5 = Kemasan Oriented polypropylene 

 Masing-masing perlakuan diulang 

sebanyak 3 kali ulangan sehingga diperoleh 18 

unit percobaan. Data hasil pengamatan 

dianalisis keragaman (Analysis of Variance) 

dengan taraf nyata 5% dengan menggunakan 

software Co-stat. Apabila terdapat beda nyata, 

dilakukan uji lanjut Beda Nyata Jujur (BNJ) 

untuk parameter kimia organoleptik. 

Sedangkan pada pengamatan hasil uji 

mikrobiologi digunakan metode deskriptif. 

 

Pelaksanaan Penelitian  

1. Persiapan Bahan  

Bahan yang digunakan adalah akar 

ilalang yang diperoleh dari Labuapi 

Kabupaten Lombok Barat. 

2. Pemilihan/Sortasi 

Akar ilalang sebanyak 7 kg disortasi 

untuk memperoleh akar ilalang yang baik 

dan segar. Tanda akar ilalang yang masih 

baik adalah tidak busuk, tidak berwarna 

hitam, tidak lembek, berair dan berwarna 

putih. 

3. Pembersihan 

Akar ilalang yang telah disortasi 

dilakukan proses pembersihan dengan cara 

membersihkan akar ilalang dari daun dan 

kulit-kulit luarnya hingga diperoleh akar 

ilalang yang berwarna putih. 

4. Pencucian  

Pencucian dilakukan untuk 

membersihkan akar ilalang dari tanah, kulit 

luar yang masih melekat/menempel dan 

cemaran fisik lainnya agar tidak mencemari 

produk yang akan dibuat.  
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5. Penirisan  

Akar ilalang yang telah dicuci 

bersih, kemudian ditiriskan selama ± 15 

menit yang bertujuan untuk menghilangkan 

air yang menempel pada akar ilalang.  

6. Pemotongan/Pengecilan Ukuran 

Pemotongan atau pengecilan 

ukuran dilakukan menggunakan gunting 

steril dengan panjang 2-3 cm. Pengecilan 

ukuran ini bertujuan untuk memaksimalkan 

kontak akar ilalang dengan air saat proses 

perebusan.  

7. Penimbangan 

Akar ilalang kemudian ditimbang 

masing-masing sebanyak 300 gram dan 

dimasukkan ke dalam wadah (amplop 

cokelat). Lalu wadah yang berisi akar 

ilalang dilubangi dengan tujuan untuk 

mempercepat proses pengeringan. 

8. Pengeringan  

Akar ilalang kemudian dilakukan 

proses pengeringan dengan menggunakan 

oven pada suhu 40oC selama 24 jam. 

Pengeringan ini bertujuan untuk 

mendapatkan simplisia yang tidak mudah 

rusak dalam penyimpanan serta 

mengurangi kadar air dan menghentikan 

enzimatis yang dapat menurunkan mutu 

simplisia (Sa’adah dan Nurhasnawati, 

2015).  

9. Penghancuran 

Akar ilalang yang sudah 

dikeringkan, selanjutnya dihancurkan 

dengan menggunakan blender hingga 

menjadi simplisia. Pemblenderan dilakukan 

untuk menghancurkan dinding sel dari 

akar ilalang sehingga pada waktu 

perebusan, senyawa dalam akar ilalang 

lebih meresap (Mulyadi, Wuryanti dan Ria, 

2013). 

10. Penimbangan  

Akar ilalang yang telah menjadi 

simplisia kemudian ditimbang yaitu 12% 

(60 gram) (Islam, 2018). 

11. Perebusan 

Perebusan dilakukan dengan 

menambahkan simplisia akar ilalang dan 

tahu sebanyak 4 buah ke dalam 500 ml 

aquades. Perebusan dilakukan saat suhu 

mencapai 90oC selama 15 menit. 

12. Pendinginan dan Penirisan  

Tahu yang telah direbus kemudian 

dilakukan proses pendinginan dan penirisan 

selama ± 10 menit. Proses ini bertujuan 

untuk mengeluarkan uap panas yang 

dihasilkan sehingga tidak terjadi 

pengembunan saat proses pengemasan 

tahu. 

13. Pengemasan 

Selanjutnya masing-masing tahu 

dilakukan proses pengemasan sesuai 

dengan perlakuan diantaranya tanpa 

kemasan, Polypropylene, Polyethylene, 

aluminium foil, HDPE-aluminium foil, 

Oriented polypropylene. 

14. Penyimpanan  

Tahu yang telah dikemas kemudian 

disimpan pada suhu ruang, dan dilakukan 

proses pengujian setiap 0 jam, 18 jam dan 

36 jam. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mutu Mikrobiologi 

1. Total Mikroba 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa 

total mikroba pada seluruh jenis kemasan 

penyimpanan 0 jam hingga 18 jam tidak 

mengalami peningkatan yang signifikan dan 

baru mengalami peningkatan yang signifikan 

pada penyimpanan 36 jam dan  dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Total Mikroba Tahu Pada berbagai 
kemasan Selama Penyimpanan 

(Jam) 

Jenis Kemasan 

Total Mikroba (CFU/g) 

Lama Penyimpanan (Jam) 

0 18 36 

Tanpa kemasan 3,7x105 8,0x105 9,2x104–1,3x106 

Polypropylene  5,4x105 1,1x105 1,1x106 
Polyethylene 2,9x105 9,0x105 9,7x105–1,1x106 

Aluminium foil <1,0x104–3,4x105  8,3x105 9,6x105 -1,0x106 
HDPE-Aluminium foil <1,0x104–1,9x105 6,8x105 1,0x106 
Oriented polypropylene <1,0x104–1,7x105 7,8x105 8,5x105–1,0x106 

 

Berdasarkan tabel 1, menunjukkan 

total mikroba tertinggi terdapat pada 

penyimpanan 36 jam dengan perlakuan tanpa 

kemasan yaitu sebesar 1,3x106 CFU/g.  Hal ini 

diduga karena tidak adanya pelindung 

sehingga mikrooganisme yang terdapat di 

udara lebih mudah mengkontaminasi tahu.  

Hasil penelitian ini menunjukkan total 

mikroba yang tumbuh pada tahu masih 

memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 

01-3142-1998) untuk batas maksimum total 

mikroba yaitu 1,0 x 106 CFU/g, kecuali pada 

penyimpanan 36 jam perlakuan tanpa 

kemasan, Polyprophylene dan Polyethylene 

tahu yang dihasilkan sudah melebihi standar 

dan tidak aman untuk dikonsumsi. Hal ini 

disebabkan laju transmisi oksigen dan uap air 

pada perlakuan tanpa kemasan, 

Polyprophylene dan Polyethylene lebis besar 

dibandingkan kemasan lain, sehingga kadar air 

pada tahu menjadi lebih besar dan mikroba 

tumbuh an berkembang lebih cepat pada 

perlakuan tersebut. Berdasarkan hasil 

penelitian Johnrencius, Herawati dan Johan 

(2017), perbedaan permeabilitas kemasan 

mempengaruhi Jumlah bakteri yang terdapat 

pada kukis sukun. Menurut sampurno (2006), 

jenis kemasan aluminium foil dan Oriented 

polyprophylene memiliki tingkat permebilitas 

lebih rendah dibandingkan jenis kemasan 

Polyprophylene dan Polyethylene, sehingga 

mampu melindungi bahan dari kontaminan. 

Hal tersebut didukung dengan pendapat 

Azriani (2006) bahwa permeabilitas yang 

rendah dapat menekan laju pertumbuhan 

mikroorganisme yang terdapat pada mi yang 

sebagaian besar bersifat aerob. 

Moniharapon (2013) bahwa aktivitas air 

digunakan sebagai petunjuk akan adanya 

sejumlah air dalam bahan pangan yang 

dibutuhkan bagi pertumbuhan mikroorganisme. 

Novirisandi (2012) dalam Urbaya (2018) 

mengemukakan mikroba akan tumbuh dengan 

baik apabila susbtrat dan lingkungan untuk 

pertumbuhannya sesuai. Menurut Jay (2000) 

pertumbuhan mikroba dicapai melalui sintesis 

komponen seluler dan energi yang berasal dari 

nutrisi pangan. Menurut Sopandi dan Wardah 

(2014) faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan mikroba antara lain ketersediaan 

nutrien, aktivitas air, suhu, kelembaban relatif, 

pH, potensial redoks dan oksigen, gas atmosfer 

serta faktor implisit. 

2. Total Escherichia coli 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa 

jenis kemasan tidak memberikan pengaruh 

terhadap total Escherichia coli pada 
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penyimpanan 0 jam, 18 jam dan 36 jam dan 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Total Escherichia coli Tahu Pada 
Berbagai Kemasan Selama 

Penyimpanan (Jam) 

Jenis Kemasan 

Total Escherichia coli (APM/g) 

Lama Penyimpanan (Jam) 

0 18 36 

Tanpa kemasan <3 – 5,2  <3,0 – 3,6  <3,0 

Polypropylene  <3,0 – 3,0 <3,0  <3,0 – 3,0 
Polyethylene <3,0 – 3,0 <3,0 <3,0 

Aluminium foil <3,0 – 3,3 <3,0 - 3,0 <3,0 
HDPE-Aluminium foil <3,0 <3,0 <3,0 
Oriented polypropylene <3,0 – 3,6 <3,0 <3,0 – 3,6 

 

Berdasarkan Tabel 2, total Escherichia 

coli dengan semua perlakuan kemasan masih 

memenuhi standar yang telah ditetapkan SNI 

01-3142-1998 yaitu maksimal 10 APM/g. 

Sebagian besar Escherichia coli tidak tumbuh 

pada tahu. Hal ini diduga karena permeabilitas 

setiap jenis kemasan mampu menghambat 

aliran udara dan uap air yang masuk dalam 

kemasan sehingga, kelembaban dan suhu 

dalam kemasan tidak sesuai untuk 

pertumbuhan Escherichia coli. Selain itu, 

penuruan total bakteri Escherichia coli 

disebabkan karena penggunaan akar ilalang 

saat melakukan proses pengolahan.  

Menurut Seniwaty dkk (2009), 

kandungan senyawa antimikroba yang terdapat 

pada akar ilalang yaitu alkaloid, flavonoid, 

saponin, dan triterpenoid. Diduga kandungan 

senyawa antimikroba yang berperan yaitu 

flavonoid, saponin dan tanin. Menurut 

Harborne; Fegel dan Wegener; dalam 

Romadanu, Rachmawati dan Lestari (2014) 

flavonoid, saponin dan tanin memiliki sifat yang 

dapat larut dalam pelarut polar. Menurut Sabir 

(2005), senyawa flavonoid dapat merusak 

permeabilitas dinding sel mikroba, berikatan 

dengan protein fungsional sel dan DNA 

sehingga mampu menghambat pertumbuhan 

mikroba. Selain itu flavonoid juga dapat 

menghambat fungsi membran sitoplasma dan 

menghambat metabolisme energi pada bakteri 

(Cushnie, 2005). Flavonoid dapat berperan 

secara langsung sebagai antibiotik dengan 

mengganggu fungsi dari metabolisme 

mikroorganisme seperti bakteri dan virus 

(Suliantri dkk, 2008). 

Saponin bekerja sebagai antibakteri 

dengan mengganggu stabilitas membran sel 

bakteri sehigga menyebabkan sel bakteri lisis. 

Mekanisme kerja saponin termasuk dalam 

kelompok antibakteri yang mengganggu 

permeabilitas membran sel bakteri, yang 

mengakibatkan kerusakan membran sel dan 

menyebabkan keluarnya berbagai komponen 

penting dari dalam sel bakteri yaitu protein, 

asam nukleat dan nukleutida. Hal ini akhirnya 

mengakibatkan sel bakteri mengalami lisis 

(Kurniawan dan Aryana, 2015). 

Tanin merupakan senyawa yang 

bersifat lipofilik sehingga mudah terikat pada 

dinding sel dan mengakibatkan kerusakan 

dinding sel (Sudira dkk, 2011). Tanin 

menyerang polipeptida dinding sel sehingga 

pembentukan dinding sel menjadi kurang 

sempurna. Hal ini menyebabkan sel bakteri 

menjadi lisis karena tekanan osmotik maupun 

fisik sehingga sel bakteri akan mati. Struktur 

astrigen tanin berikatan dengan enzim dan 

substrat bakteri (Doughari dan Manzara, 2008). 
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Parameter Kimia 

1. Kadar Air 

Perlakuan jenis kemasan memberikan 

pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap 

kadar air tahu pada penyimpanan 0 jam dan 

36 jam, namun memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap kadar air tahu pada 

penyimpanan 18 jam. 

 
Gambar 1. Grafik Pengaruh Jenis Kemasan 

terhadap Kadar Air Tahu selama Penyimpanan 
36 Jam 

 
Berdasarkan Gambar 1, menunjukkan 

bahwa kadar air tertinggi terdapat pada jenis 

kemasan Oriented polyprophylene dengan 

kadar air sebesar 82,48%. Hal ini dapat 

disebabkan karena kerapatan saat melakukan 

pengemasan kurang baik sehingga suhu dan 

kelembaban yang tidak stabil selama 

penyimpanan menyebabkan tahu 

mengeluarkan banyak air untuk mencapai 

kesetimbangan dan menyesuaikan dengan 

perubahan suhu dan kelembaban. Menurut 

Winarno (1993), kadar air bahan pangan 

dipengaruhi oleh kelembaban udara 

disekitarnya, dimana bila kadar air bahan 

pangan tersebut rendah sedangkan udara 

disekitarnya tinggi, akan mengakibatkan 

terjadinya penyerapan uap air sehingga bahan 

pangan menjadi lembab atau kadar airnya 

menjadi lebih tinggi. Sedangkan kadar air 

terrendah terdapat pada penyimpanan 18 jam 

dengan jenis kemasan Polyprophylene dengan 

kadar air sebesar 74,13% dikarenakan sifat 

permeabilitas kemasan Polyprophylene 

terhadap uap air rendah sehingga lebih sulit 

bagi air untuk terserap masuk ke dalam 

kemasan dan menjadikan tahu menyerap air 

yang lebih rendah. Menurut Furqon, Maflahah 

dan Rahman (2016), bahwa permeabilitas 

kemasan Polyprophylene kecil sehingga uap 

air akan lebih sulit menembus kemasan 

Polyprophylene. 

Kemasan Oriented Polyprophylene 

seharusnya lebih baik dalam mempertahankan 

kadar air tahu karena memiliki permeabilitas 

uap air yang rendah dari Polyprophylene. 

Menurut Sampurno (2006), jenis kemasan 

Oriented Polyprophylene memiliki 

permeabilitas uap air sebesar 3,9-6,2 g/m2 

pada suhu 30oC sedangkan Polyprophylene 

sebesar 9,3-11 g/m2 pada suhu 30oC. 

Johansyah dkk (2014), juga menambahkan 

permeabilitas yang rendah akan menekan laju 

keluar masuknya uap air. Hal ini didukung 

dengan Pendapat Setyowati dan Kanetro 

(2015), semakin kecil angka permeabilitasnya 

maka kemasan tersebut akan semakin baik 

karena memiliki ketahanan terhadap uap air 

dibanding kemasan yang memilik 

permeabilitas yang lebih besar. 
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2. Kadar Abu 

Perlakuan jenis kemasan memberikan 

pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap 

kadar abu tahu, baik pada penyimpanan 0, 18 

dan 36 jam. 

 
Gambar 2. Grafik Pengaruh Jenis Kemasan 
terhadap Kadar Abu Tahu selama Penyimpanan 

36 Jam 

 
Berdasarkan Gambar 2, menunjukkan 

bahwa menurut Badan Standarisasi Nasional 

(1998), SNI 01-3142-1998 tentang syarat mutu 

tahu yaitu dengan kadar abu maksimal 1,0%, 

sehingga berdasarkan data yang didapatkan 

selama penyimpanan 18 jam dengan perlakuan 

tanpa kemasan yaitu 1,14% dan HDPE-

Aluminium foil yaitu 2,36% terhadap nilai kadar 

abu tahu tidak sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan. Tingginya kadar abu pada 

perlakuan tanpa kemasan dan HDPE-Aluminium 

foil juga dapat dipengaruhi oleh penggunaan 

akar ilalang sebagai pengawet alami tahu. 

Tinggi rendahnya kadar abu yang terkandung 

dalam suatu bahan dapat dihubungkan dengan 

jumlah unsur mineral (Ratana dan Chirapart, 

2006). Menurut Noviar (2014) kadar abu akar 

ilalang yaitu sebesar 1,1301%. 

 

 

 

Mutu Organoleptik 

1. Warna 

Perlakuan jenis kemasan memberikan 

pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap 

nilai warna tahu pada penyimpanan 18 jam 

namun memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata pada penyimpanan 0 jam dan 36 jam.

 

Gambar 3. Grafik Pengaruh Jenis Kemasan 

terhadap Organoleptik Warna Tahu (Skoring) 

selama Penyimpanan 36 Jam 
 

Berdasarkan Gambar 3, menunjukkan 

bahwa nilai purata pada penyimpanan 18 jam 

berkisar antara 2,95 sampai 3,45 dengan 

kriteria panelis agak suka terhadap warna tahu 

yaitu putih kecoklatan. Hal ini disebabkan 

karena permeabilitas dari kemasan yang tidak 

mampu menghambat masuknya aliran oksigen, 

perubahan kelembaban dan suhu yang sesuai 

untuk pertumbuah mikroba yang dapat 

menyebabkan perubahan warna.  Sedangkan 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

pada penyimpanan 0 jam dan 36 jam. 

Pada penyimpanan 0 jam, jenis 

kemasan Polyethylene memiliki nilai purata 

tertinggi yaitu 3,45 dengan kriteria panelis suka 

berwarna agak coklat. Nilai purata terrendah 

yaitu 2,85 kemasan Polyprophylene dengan 

kriteria panelis agak suka (berwarna coklat). 

Sedangkan pada penyimpanan 36 jam, jenis 
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kemasan HDPE-Aluminium foil memiliki nilai 

purata tertinggi yaitu 3,60 dengan kriteria 

panelis suka berwarna agak coklat. Nilai purata 

terrendah yaitu 2,75 perlakuan tanpa kemasan 

dengan kriteria panelis agak suka (berwarna 

coklat).  Hal ini disebabkan karena perbedaan 

permeabilitas dari masing-masing kemasan. 

Selain itu, perbedaan kesukaan warna dapat 

disebabkan karena daya tembus cahaya dari 

kemasan. Susilawati dan Dewi (2011) 

menyatakan perbedaan nilai warna pada setiap 

jenis kemasan berbeda dikarenakan memilik 

daya tembus cahaya yang berbeda. Ihwani 

(2008) menambahkan perubahan warna erat 

kaitannya dengan aktifitas mikroba terutama 

bakteri. Jika tumbuh pada bahan pangan, 

bakteri dapat menyebabkan perubahan pada 

penampakan dan komposisi kimia dan cita rasa 

bahan pangan tersebut. 

Warna tahu yang di hasilkan tidak 

memenuhi standar SNI 01-3142-1998, kriteria 

warna tahu yaitu putih normal, sedangkan 

warna tahu cenderung agak coklat. Hal ini 

disebabkan karena penggunaan konsentrasi 

akar ilalang sebagai pengawet alami tahu. 

Berdasarkan uji fitokimia kandungan senyawa 

antimikroba akar ilalang diperoleh bahwa, akar 

ilalang positif mengandung beberapa senyawa 

antimikroba diantaranya  flavonoid, saponin 

dan triterpenoid (+++) yang terdeteksi sangat 

banyak, tanin dan alkaloid (+) yang terdeteksi 

sedikit. Lestari, Wijana dan Putri 2014, 

menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi 

tanin maka semakin gelap pula warna yang 

akan dihasilkan. 

 

 

2. Kenampakan 

Perlakuan jenis kemasan memberikan 

pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap 

nilai kenampakan tahu pada penyimpanan 0 

jam dan 18 jam, namun memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata pada penyimpanan 36 jam. 

 
Gambar 4. Grafik Pengaruh Jenis Kemasan 
terhadap Organoleptik Kenampakan Tahu 

(Hedonik) selama Penyimpanan 36 Jam 
 

Berdasarkan gambar 4, menunjukkan 

bahwa tingkat penerimaan panelis terhadap 

aroma tahu pada penyimpanan 0 jam berkisar 

antara 2,90-3,40 dengan penilaian agak suka 

(tidak berlendir). Pada penyimpanan 18 jam 

tingkat penerimaan panelis berkisar antara 

2,90-3,45 dengan penilaian agak suka (agak 

berlendir). Sedangkan pada penyimpanan 36 

jam perlakuan jenis kemasan memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap nilai 

aroma tahu, tingkat penerimaan panelis 

berkisar anatara 1,70-3,90 (tidak suka hingga 

suka) dengan skor tertinggi terdapat pada 

perlakuan jenis kemasan Oriented 

polyprophylene yaitu 3,90 dengan kriteria suka 

(tidak berlendir). Hal ini disebabkan karena 

permeabilitas kemasan mampu menghambat 

masuknya aliran oksigen, perubahan 

kelembaban dan suhu yang sesuai untuk 

pertumbuah mikroba yang dapat menyebabkan 
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terbentuknya lendir. Dan terrendah terdapat 

pada perlakuan tanpa kemasan yaitu 1,70 

dengan kriteria tidak suka (berlendir). Hal ini 

disebabkan karena tidak adanya pelindung 

yang mampu mengambat masuknya aliran 

oksigen, perubahan kelembaban dan suhu yang 

sesuai untuk pertumbuhan mikroba yang dapat 

menyebabkan terbentuknya lendir.  

Pelendiran pada tahu disebabkan oleh 

bakteri pembentuk lendir seperti Lactobacillus 

dan Streptococcus (Fardiaz, 1992). Secara 

organoleptik, tanda-tanda yang dapat 

digunakan untuk mengetahui telah terjadinya 

kerusakan tahu antara lain adalah permukaan 

tahu berlendir, tekstur menjadi lunak, 

kekompakkan berkurang, warna dan 

penampakan tidak cerah, dan kadang-kadang 

berjamur pada permukaannya (Prastawa, 

Riyatiningsih dan Darmawanti, 1980). Menurut 

SNI 01-3142-1998, kriteria kenampakan tahu 

yaitu normal, tidak berlendir dan tidak 

berjamur, sehingga berdasarkan data yang 

didapatkan pada penyimpanan 0 jam semua 

perlakuan dan pernyimpanan 36 jam dengan 

jenis kemasan Oriented polyprophylene 

memenuhi syarat mutu kenampakan tahu. 

3. Aroma 

Perlakuan jenis kemasan memberikan 

pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap 

nilai aroma tahu pada penyimpanan 0 jam dan 

18 jam, namun memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata pada penyimpanan 36 jam. 

 

 
Gambar 5. Grafik Pengaruh Jenis Kemasan 
terhadap Organoleptik Aroma Tahu (Hedonik) 

selama Penyimpanan 36 Jam 

 

Berdasarkan gambar 5, menunujukkan 

bahwa nilai purata pada penyimpanan 0 jam 

berkisar antara 3,05 sampai 3,60 dengan 

kriteria panelis agak suka hingga suka terhadap 

aroma tahu yaitu agak beraroma akar ilalang. 

Sedangkan nilai purata pada penyimpanan 18 

jam berkisar antara 2,60 sampai 3,20 dengan 

kriteria panelis agak suka terhadap aroma tahu 

yaitu agak beraroma akar ilalang. Hal ini dapat 

disebabkan karena penggunaan bahan dan 

konsentrasi akar ilalang yang sama, sehingga 

aroma yang dihasilkan pada jam ke 0 dan 18 

menghasilkan aroma yang sama untuk semua 

perlakuan. 

Perlakuan jenis kemasan memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap nilai 

aroma tahu pada penyimpanan 36 jam, jenis 

kemasan HDPE-Aluminium foil memiliki nilai 

purata tertinggi yaitu 2,80 dengan kriteria 

panelis agak suka (agak beraroma akar 

ilalang). Nilai purata terrendah yaitu 1,80 pada 

perlakuan tanpa kemasan dengan kriteria 

panelis tidak suka (beraroma akar ilalang). Hal 

ini dapat disebabkan karena perbedaan 

permeabilitas dari masing-masing kemasan.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Johnrencius , 
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Herawati dan Johan (2017) bahwa sifat tembus 

cahaya serta permeabilitas kemasan yang 

berbeda akan mempengaruhi penurunan 

tingkat kesukaan panelis terhadap aroma kukis 

sukun. Menurut SNI 01-3142-1996, kriteria 

aroma tahu yaitu normal. Sedangkan sebagian 

besar panelis memberikan penilaian yaitu agak 

suka dengan agak beraroma akar ilalang 

terhadap aroma tahu yang dihirup oleh panelis. 

4. Rasa 

Perlakuan jenis kemasan memberikan 

pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap 

nilai rasa tahu pada penyimpanan 0 jam dan 18 

jam, namun memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata pada penyimpanan 36 jam. 

 
Gambar 6. Grafik Pengaruh Jenis Kemasan 
terhadap Organoleptik Aroma Tahu (Hedonik) 

selama Penyimpanan 36 Jam 
 

Berdasarkan gambar 6, menunjukkan 

bahwa nilai purata pada penyimpanan 0 jam 

berkisar antara 2,65 sampai 3,40 dengan 

kriteria panelis agak suka terhadap rasa tahu 

yaitu agak berasa akar ilalang. Sedangkan nilai 

purata pada penyimpanan 18 jam berkisar 

antara 2,60 sampai 3,15 dengan kriteria panelis 

agak suka terhadap rasa tahu yaitu agak 

berasa akar ilalang. Hal ini dapat disebabkan 

karena penggunaan kemasan dapat mengontrol 

kerusakan yang disebabkan oleh lingkungan 

luar seperti pengaruh O2 dan CO2 serta 

kehilangan rasa dan penambahan rasa yang 

tidak diinginkan. Berdasarkan penelitian 

Monihrapon (2013) bahwa perubahan nilai rasa 

sosis ikan terjadi pada penyimpanan hari ke-9 

yang dikemas baik dengan polietilen maupun 

kombinasi wrapping plastic Styrofoam. Dengan 

demikian, kedua kemasan dapat 

mempertahankan nilai rasa dalam jangka waktu 

yang sama. Selain itu, penggunaan konsentrasi 

akar ilalang yang sama, sehingga rasa yang 

dihasilkan pada jam ke 0 dan 18 menghasilkan 

rasa yang sama untuk semua perlakuan. 

Perlakuan jenis kemasan memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap nilai 

rasa tahu pada penyimpanan 36 jam, jenis 

kemasan HDPE-Aluminium foil memiliki nilai 

purata tertinggi yaitu 2,75 dengan kriteria 

panelis agak suka (agak berasa akar ilalang). 

Nilai purata terrendah yaitu 1,85 pada kemasan 

Polyprophylene dengan kriteria panelis tidak 

suka (berasa akar ilalang). Hal ini disebabkan 

kemasan HDPE-Aluminium foil dapat 

mengontrol kerusakan yang disebabkan oleh 

lingkungan luar seperti pengaruh O2 dan CO2 

serta kehilangan rasa dan penambahan rasa 

yang tidak diinginkan dibandingkan kemasan 

Polyprophylene. 

Menurut SNI 01-3142-1996, kriteria 

rasa tahu yaitu normal. Sedangkan sebagian 

besar panelis memberikan penilaian yaitu agak 

berasa akar ilalang terhadap rasa tahu yang 

dihasilkan. Hal ini disebabkan karena 

penambahan akar ilalang pada saat perebusan 

yang digunakan sebagai antimikroba memiliki 

rasa pahit. Menurut Senywati dkk (2009), akar 

ilalang memiliki kandungan senyawa 
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antimikroba yaitu alkaloid, flavonoid, saponin, 

dan triterpenoid. Menurut Ide (2010), saponin 

memberikan rasa pahit pada bahan pangan 

nabati. 

Kesimpulan 

Perlakuan jenis kemasan tahu dengan 

perebusan akar ilalang memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata terhadap kadar air 

(penyimpanan 18 jam), organoleptik warna, 

kenampakan, aroma serta rasa (penyimpanan 

36 jam) namun tidak memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata terhadap total mikroba, 

total bakteri Escherichia coli, kadar air 

(penyimpanan 0 jam dan 36 jam, kadar abu, 

organoleptik warna, kenampakan, aroma serta 

rasa (penyimpanan 0 jam dan 18 jam). 

Berdasarkan Standarisasi Nasional Indonesia 

(SNI) 01-3142-1998, parameter organoleptik 

(warna, kenampakan, aroma dan rasa) tidak 

memenuhi SNI, adapun total mikroba 

memenuhi SNI kecuali perlakuan tanpa 

kemasan, Polyprophylene dan Polyethylene, 

dan total bakteri Escherichia coli semua 

perlakuan memenuhi syarat mutu SNI. 

Perlakuan jenis kemasan mampu 

mempertahankan kesegaran mutu kadar air 

tahu selama penyimpanan 36 jam dengan nilai 

berkisar antara 74,13% - 82,48%. Perlakuan 

kemasan Aluminium foil, HDPE-Aluminium foil 

dan Oriented polypropylene mampu bertahan 

hingga penyimpanan 36 jam berdasarkan 

mutu mikrobiologi, kadar air dan mutu 

organoleptik yang dapat diterima panelis. 
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