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ABSTRACT 

 The aimed of this study was to determine the effect root of Imperata cylindrica 
concentration on boiling process of tofu on microbiological quality during storage. The design used in 
this study was a Completely Randomized Design with a single factor of the concentration root of 
Imperata cylindrica consisted of five treatments (0%, 4%, 8%, 12%, 16%) and three replications. 
The observed parameters were microbiological quality (total microbe and total Escherichia coli 
bacteria), chemical quality (moisture content and ash content) and organoleptic quality (appearance, 
aroma, taste and color). The observed data were analyzed by diversity analysis using Co-Stat 
software and the different treatment was tested further by using a Honestly Significance Difference 
with 5% level. The results showed that the effect root of Imperata cylindrica concentration gave a 
significantly different effect on total microbes, total Escherichia coli bacteria, moisture content, 
organoleptic quality with appearance, aroma, taste and color parameters during 20 hours storage, but 
gave no significant effect on ash content in storage for 10 hours and 20 hours. The treatments of the 
root of Imperata cylindrica concentration 8%, 12% and 16% still meets the quality requirements of 
tofu  according to SNI 01-3142-1998 with the total number of microbes that is 1,0 x 106 CFU/g and 
the total Escherichia coli bacteria was a maximum of 10 APM/g. Root of Imperata cylindrical 
concentration 8% was recommended to maintain the quality of tofu for 20 hours with an organoleptic 
quality that was not slimy, slightly scented with root of Imperata cylindrica, somewhat flavored with 
root of Imperata cylindrica  and a slightly brown color. 
 
Keywords: Root of Imperata cylindrica, Tofu, Boiling.  
 
 

ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi akar ilalang pada perebusan 
tahu terhadap mutu mikrobiologis selama penyimpanan. Rancangan yang digunakan pada penelitian 
ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan faktor tunggal yaitu konsentrasi akar ilalang 
dengan 5 perlakuan dan 3 kali ulangan sehingga diperoleh 15 unit percobaan yaitu konsentrasi akar 
ilalang 0%, 4%, 8%, 12% dan 16%. Parameter yang diamati berupa mutu mikrobiologi (total 
mikroba dan total bakteri Escherichia coli), mutu kimia (kadar air dan kadar abu) dan mutu 
organoleptik (kenampakan, aroma, rasa dan warna). Data hasil pengamatan dianalisis keragaman 
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 pengaruh 
konsentrasi akar ilalang memberikan pengaruh yang yang berbeda nyata terhadap total mikroba, 
total bakteri Escherichia coli, kadar air, mutu organoleptik dengan parameter kenampakan, aroma, 
rasa dan warna selama penyimpanan 20 jam, namun memberikan pengaruh yang tidak berbeda 
nyata terhadap kadar abu pada penyimpanan 10 jam dan 20 jam. Perlakuan konsentrasi akar ilalang 
8%, 12% dan 16% masih memenuhi syarat mutu tahu menurut SNI 01-3142-1998 dengan jumlah 
total mikroba yaitu 1,0 x 106 CFU/g dan total bakteri Escherichia colimaksimal 10APM/g. Konsentrasi 
akar ilalang minimal 8% direkomendasikan dapat mempertahankan mutu tahu selama 20 jam dengan 
mutu organoleptik kenampakan yang tidak berlendir, agak beraroma akar ilalang, agak berasa akar 
ilalang dan warna yang agak coklat.  
 
Kata Kunci: Akar ilalang, Perebusan, Tahu.  
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PENDAHULUAN 

Tahu merupakan salah satu produk 

olahan dari kedelai yang sangat diminati oleh 

masyarakat Indonesia karena rasanya enak, 

harganya murah dan nilai gizinya tinggi 

(Suprapti, 2005). 

Tahumerupakansumbermakananyangbanyakm

engandungproteinyangsangatbaik sebagai 

bahan dikandungnya 

sertadayacernanyayangtinggi (Berta, Maulana 

dan Kodir, 2014). Sebanyak 10% penduduk 

Indonesia mengkonsumsi tahu sebanyak 100 

gram per hari, yang berarti bahwa sekitar 2 

juta kilogram tahu dibutuhkan setiap harinya 

(Karyasa dalam Aprilianti 2006). 

Dalamtahuterdapat1%bahan 

padat,59%diantaranyaberasaldariproteinsusuk

edelaiyangtidaktergumpalkan, 9%protein 

kedelaiterikatdalamwheytersebut, 

asamamino,vitamin Bdansejumlahglukosa 

(Nastiti, Hendrawan dan Yulianingsih, 2014).  

Nusa Tenggara Barat (NTB) 

merupakan salah lumbung 

kedelainasionalyangditetapkan oleh 

pemerintahkarena 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.IndustritahudiIndonesiaberkembang 

pesatsejalan denganpeningkatan jumlah 

penduduk.JumlahindustritahudiIndonesiamenc

apai 84ribu unit usaha dengankapasitas 

produksi2,56 juta 

tonpertahun(SulistyodanAdillah,2004). 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. Tingginya jumlah industri tahu 

tersebut menunjukkan tingkat konsumsi 

masyarakat akan tahu sangat tinggi pula.  

Tahu memiliki sifat mudah rusak 

dengan daya simpan pada suhu ruang rata-

rata satu hari. Selama penyimpanan tahu akan 

menjadi asam dan berangsur-angsur busuk 

karena kadar air dan protein yang relatif 

tinggi, masing-masing 86% dan 8-12%, juga 

mengandung lemak 4,8% dan karbohidrat 

1,6% (Bastiani, 2012). Tahu banyak 

mengandung air, protein, lemak, karbohidrat, 

vitamin, dan mineral sehingga menjadikannya 

sebagai media yang cocok sebagai tempat 

tumbuh mikroba (Setyadi, 2008). Tahu 

dengan kandungan air dan protein yang tinggi 

sangat potensial menjadi sumber 

pertumbuhan mikroba patogen (food borne 

pathogen). 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. Secaraorganoleptik, 

tanda-tandayangdapatdigunakan 

untukmengetahuitelah 

terjadinyakerusakantahuantaralainadalahperm

ukaan tahuberlendir,teksturmenjadilunak, 

kekompakkanberkurang,warnadanpenampaka

ntidakcerah,dan kadang-kadangberjamurpada 

permukaannya (Prastawa, Riyatiningsih dan 

Darmawanti, 1980).Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Pakpahan, Khotimah dan 

Turnip (2015), bahwa ekstrak dengan 

konsentrasi sirih 3% dan mengkudu 9% dapat 
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mempertahankan daya simpan tahu selama 3 

hari. Penelitian yang dilakukan oleh 

Hendrawati, Suyasa dan Sujaya, (2014) 

dengan menggunakan larutan bawang putih 

dan ketumbar dengan konsentrasi 6% dapat 

mengawetkan tahu selama 3 hari. Setyadi 

(2008) menambahkan dengan formulasi asetat 

3% dan cuka pasar 3% tahu dapat bertahan 

selama 3 hari.  

Sifat tahu yang mudah mengalami 

kerusakan dan kebusukan tersebut 

mendorong produsen tahu menggunakan 

bahan pengawet sintetis yang berfungsi untuk 

memperlambat kerusakan makanan, baik yang 

disebabkan mikroba pembusuk, bakteri, ragi 

maupun jamur dengan cara menghambat, 

mencegah, menghentikan proses pembusukan 

(Sucipto, 2012). Umumnya pengawet sintesis 

yang digunakan untuk mengawetkan tahu 

yaitu formalin dengan cara merendamnya 

dengan larutan formalin sehingga tahu 

menjadi kaku, keras dan tidak rusak jika 

disimpan dalam waktu lama sehingga mutu 

tahu tersebut akan berkurang (Jivai dan Nasni, 

2008). Formalin sangat berbahaya bagi 

kesehatan tubuh karena merupakan bahan 

kimia yang bersifat karsinogenik (penyebab 

kanker) dan mutagen (menyebabkan 

perubahan sel fungsi hati dan jaringan). Maka, 

dibutuhkan suatu alternatif lain sebagai 

pengganti pengawet sintetis tersebut dengan 

pengawet alami yang berasal dari tumbuh-

tumbuhan.  

Penggunaan pengawet alami dari 

tumbuh-tumbuhan ke dalam produk pangan 

antara lain dapat berupa perendaman, 

pencelupan dan perebusan. Perebusan 

termasuk ke dalam metode pengawetan 

karena makanan yang matang umumnya 

dapat disimpan lebih lama pada kondisi 

pendinginan yang tepat dibandingan bahan 

mentahnya (Estiasih dan Ahmadi, 2009). 

Perebusan merupakan salah satu proses 

pengolahan yang bertujuan untuk mengurangi 

kandungan mikroba dalam suatu bahan 

pangan dan membuat tidak aktif senyawa 

alami beracun (Simatupang, 2009). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Bastiani (2012), perebusan tahu 

menggunakan asap cair dengan konsentrasi 

2,5% dapat memperpanjang daya simpan 

tahu hingga dua hari pada suhu ruang dengan 

total mikroba yang masih memenuhi 

persyaratan dan tidak ditemukan keberadaan 

bakteri Coliform. Penelitian yang dilakukan 

oleh Lutfi (2017), dimana perebusan tahu 

menggunakan bubuk kunyit selama 30 menit 

menghasilkan tahu dengan mutu terbaik baik 

dari segi mikrobiologis maupun organoleptik. 

Salah satu tumbuhan yang 

mengandung senyawa antimikroba adalah 

ilalang (Imperata cylindrica L.). Antimikroba 

adalah sifat dari suatu bahan yang 

menunjukkan efek penghambatan terhadap 

pertumbuhan bakteri karena memiliki 2 sifat 

bakterisidal dan bakeriostatik. Ilalang atau 

alang-alang (Imperata cylindrica L.) termasuk 

famili rumput-rumputan (Poaceae) dan dikenal 

sebagai gulma atau sejenis tumbuhan 

pengganggu yang sangat membuat risih para 

petani. Tumbuhan ilalang ini dapat tumbuh 

dan tersebar di daerah subrtropik dan tropik. 

Padahal jika dilihat dari dua sisi yang berbeda, 

tumbuhan ilalang ini banyak dimanfaatkan 

oleh masyarakat luas sebagai obat 

tradisional(Chairul, 2000).  
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Akar ilalang mengandung senyawa 

antimikroba antara lain alkaloid, flavonoid, 

saponin, dan triterpenoid (Seniwaty dkk, 

2009). Golongan triterpenoid diantaranya 

cylindrin, arundoin, ferneon, isoarborinol dan 

simiarenol yang berguna salah satunya dalam 

pengawetan pangan. Kandungan bahan kimia 

yang terdapat dalam akar ilalang antara lain 

golongan karbohidrat dengan kadar cukup 

tinggi (manitol, glukosa dan sakharosa), 

golongan asam organik (asam sitrat, asam 

malat dan asam kersik), golongan terpenoida 

(arundoin, fermenol, semiarenol dan 

amemonim), unsur-unsur mikro (logam) 

terutama natrium dan kalium (Eussen dan 

Wirjaharja, 1973). Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Mulyadi, Wuryanti dan Ria 

S.  (2013), bahwa ekstrak etanol akar ilalang 

pada konsentrasi 7%, 8%, 9%, 10%, 4% dan 

30% memiliki daya hambat terhadap bakteri 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, dan Bacillus subtilis, 

tetapi pada konsentrasi 30% menghasilkan 

daya hambat tertinggi terutama pada bakteri 

Escherichia coli yaitu sebesar 3,6 mm. 

Hardianti dkk (2017), menambahkan bahwa 

ekstrak etanol akar ilalang pada konsentrasi 

12,5% menghasilkan zona hambat sebesar 

3,83 mm pada bakteri Escherichia coli. 

Adanya kandungan senyawa 

antimikroba pada akar ilalang dapat menjadi 

alternatif untuk menghambat kebusukan dan 

kerusakan pada pangan, dalam hal ini yaitu 

tahu. Selain itu, pengawetan dengan bahan 

alami sangat diperlukan karena umumnya 

tidak berbahaya. Oleh karena itu dilakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Konsentrasi 

Akar Ilalang (Imperata cylindrica L.) 

terhadap Mutu Mikrobiologis  Tahu 

Selama Penyimpanan”. 

 

BAHAN DAN METODE 

 
BAHAN 

Adapun bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah akar ilalang yang 

diperoleh dari Bengkel Kabupaten Lombok 

Barat, tahu yang diperoleh dari Kekalik 

Mataram, aquades, air, larutan buffer 

phosphate, media Lauryl Sulfate Tryptose 

Broth (LSTB)merk OXOID CM0451, media 

Escherichia coli Broth (ECB) merk OXOID 

CM0853dan media Plate Count Agar 

(PCA)merk OXOID CM0325.  

 
METODE 

Proses Perebusan Tahu dengan Konsentrasi 

Akar Ilalang  

Perebusan tahu dilakukan dengan 

memodifikasi proses perebusan tahu menurut 

(Lutfi A., 2017). Bahan baku yang digunakan 

adalah akar ilalang yang diperoleh dari 

Bengkel, Kabupaten Lombok Barat. Akar 

ilalang disortasi, dipisahkan antara akar ilalang 

yang segar dengan akar ilalang yang lembek, 

kering, dan hitam. Akar ilalang dibersihkan 

dan dicuci dengan air mengalir, kemudian 

ditiriskan.Setelah itu, dilakukan pemotongan 

dengan ukuran 2-3 cm dan ditimbang 

sebanyak 300 gram.Akar ilalang kemudian 

dikeringkan pada suhu 40oC selama 24 jam, 

lalu dihancurkan hingga diperoleh simplisia. 

Simplisia ditimbang sehingga diperoleh 

konsentrasi 0%, 4%, 8%, 12% dan 16% 

dengan penambahan aquades sebanyak 500 

ml. Setelah itu, dilakukan perebusan pada 
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suhu 90oC selama 15 menit kemudian 

didinginakan dan ditiriskan selama 10 menit.  
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Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan percobaan faktorial yang terdiri 

dari faktor tunggal yaitu konsentrasi akar 

ilalang  (A) dengan 5 perlakuan masing-

masing perlakuan diulang sebanyak tiga kali 

sehingga diperoleh 15 unit percobaan. 

Parameter yang diamati dalam penelitian ini 

yaitu mutu mikrobiologi yang terdiri dari total 

mikroba (Fardiaz, 1992) dan total bakteri 

Escherichia coli (SNI 2897:2008), mutu kimia 

yang terdiri dari kadar air (Sudarmaji dkk, 

2007) dan kadar abu (SNI 01-2891-1992) 

serta mutu organoleptik meliputi kenampakan, 

aroma, rasa dan warna (Rahayu, 1998). 

Penilaian organoleptikmeliputi kenampakan, 

aroma, rasa dan warna dilakukan 

menggunakan skla hedonik dan skoring. Skala 

hedonik (1 = sangat tidak suka, 2 = tidak 

suka, 3 = agak suka, 4 = suka, 5 = sangat 

suka). Skala skoring kenampakan (1 = sangat 

berlendir, 2 = berlendir, 3 = agak berlendir, 4 

= tidak berlendir, 5 = sangat tidak berlendir), 

aroma (1 = sangat beraroma akar ilalang, 2 = 

beraroma akar ilalang, 3 = agak beraroma 

akar ilalang, 4 = tidak beraroma akar ilalang, 

5 =sangat tidak beraroma akar ilalang), rasa 

(1 = Sangat Berasa Akar Ilalang , 2 = Berasa 

Akar ilalang, 3 = Agak Berasa Akar ilalang, 4 

= Tidak Berasa Akar ilalang, 5 =Sangat Tidak 

Berasa Akar ilalang) dan warna (1 = Sangat 

Coklat, 2 = Coklat, 3 = Agak Coklat, 4 = Putih 

Kecoklatan, 5 = Putih). 

 
Analisis Data 

Data hasil pengamatan dianalisis 

dengan menggunakan analisis ragam (Analysis 

of Variance) pada taraf 5% menggunakan 

software Co-Stat. Apabila terdapat beda nyata, 

untuk parameter kimia dan organoleptik 

dilakukan uji lanjut Beda Nyata Jujur (BNJ) 

(Hanafiah, 2012).Sedangkan untuk paramerer 

mikrobiologis dilakukan secara deskriptif. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Mutu Mikrobiologi 

 
1. Total Mikroba 

Pada penyimpanan 0 jam, 10 jam dan 

20 jam jumlah mikroba tahu mengalami 

penurunan seiring dengan semakin banyaknya 

konsentrasi akar ilalang. Jumlah total miktroba 

tahu dengan perlakuan konsentrasi akar 

ilalang 4%, 8% 12% dan 16% hingga 

penyimpanan 20 jam masih memenuhi standar 

yang telah ditetapkan SNI 01-3142-1998 yaitu 

1,0 x 106 CFU/g. Sedangkan pada 

penyimpanan 20 jam, perlakuan konsentrasi 

akar ilalang (0%) jumlah total mikroba tahu 

yang dihasilkan sudah melebihi standar yaitu 

4,6 x 106 CFU/g, sehingga tahu pada 

perlakuan tersebut sudah tidak aman untuk 

dikonsumsi.  

Penurunan total mikroba tahu 

disebabkan karena adanya senyawa 

antimikroba yang terkandung dalam akar 

ilalang yang berperan dalam menghambat 

bahkan membunuh mikroba pembusuk dan 

patogen dalam bahan pangan. Semakin tinggi 

konsentrasi akar ilalang maka semakin tinggi 

pula kemampuan akar ilalang dalam 

menghambat pertumbuhan mikroba. 

Berdasarkan penelitian Mulyadi, Wuryanti dan 

Ria (2013), bahwa kenaikan konsentrasi 7% 

sampai 30% kadar sampel akar ilalang dalam 

etanol maka terjadi pula kenaikan daya 
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hambat untuk keempat bakteri yaitu 

Escherichia coli, Pseudomonas aeroginosa, 

Staphylococcus aureus dan Bacillus subtilis. 

Sedangkan dalam penelitian Hardianti dkk 

(2017), ekstrak etanol akar ilalang pada 

konsentrasi 12,5% menghasilkan zona hambat 

sebesar 3,83 mm pada bakteri Escherichia coli. 

Zona hambat yang dihasilkan adalah zona 

bening yang berarti adalah senyawa 

antimikroba dalam akar ilalang bersifat 

bakterisidal.Bakterisidal adalah antimikroba 

yang dapat membunuh mikroba (Atikah, 

2013).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.Seniwaty 

dkk (2009) juga melaporkan bahwa akar 

alang-alang mengandung alkaloid, flavonoid, 

saponin, dan triterpenoid. 

Alkaloid merupakan senyawa nitrogen 

yang memiliki kemampuan bioaktivitas dan 

memiliki aktivitas fisiologi yang tinggi dan 

telah digunakan secara luas dalam bidang 

pengobatan (Mustikasari, 2010). Alkaloid 

berperan sebagai antibakteri dengan cara 

berinteraksi dengan dinding sel bakteri yang 

berujung pada kerusakan dinding sel dapat 

berikatan dengan DNA bakteri yang 

menyebabkan kegagalan sintesis protein 

(Cowan, 1999). Berdasarkan penelitian 

Lathifah (2008), flavonoid merupakan senyawa 

yang cenderung bersifat polar.Flavonoid 

merupakan kumpulan senyawa polifenol 

dengan aktivitas antioksidan cukup tinggi. 

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 dkk, 

2005).Menurut Nuria dkk (2009), mekanisme 

kerja saponin sebagai antibakteri adalah 

menurunkan tegangan permukaan sehingga 

mengakibatkan naiknya permebilitas atau 

kebocoran sel bakteri dan diikuti dengan 

keluarnya senyawa intraseluler.Mekanisme 

triterpenoid (sterol) sebagai antibakteri adalah 

bereaksi dengan porin (protein transmembran) 

pada membran luar dinding sel bakteri, 

membentuk ikatan polimer yang kuat sehingga 

mengakibatkan rusaknya porin (Cowan, 1999). 

Menurut Robinson (1995), rusaknya protein 

transmembran yang merupakan pintu keluar 

masuknya substansi, akan mengurangi 

permeabilitas dinding sel bakteri yang 

mengakibatkan sel bakteri kekurangan nutrisi 

sehigga pertumbuhan bakteri terhambat atau 

mati. 

Selama penyimpanan, jumlah total 

mikroba mengalami peningkatan baik pada 

semua perlakuan. Peningkatan jumlah total 

mikroba disebabkan karena mikroorganisme 

mengalami pertumbuhan dan 

perkembangbiakan selama tahu disimpan. 

Dimana diketahui bahwa perlakuan 

konsentrasi akar ilalang dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri, namun tidak 

menghentikan laju pertumbuhan bakteri 

tersebut. Menurut Susanto dkk (2011), hal ini 

disebabkan karena bakteri harus 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya 
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sebelum berkembang biak. Menurut Volk dan 

Wheeler (1998), pertumbuhan mikroorganisme 

atau bakteri adalah meningkatnya jumlah sel 

konstituen (yang menyusun).Meningkatnya 

jumlah bakteri ini terjadi karena adanya 

pembelahan biner yaitu setiap bakteri 

membentuk dinding sel baru melintangi 

diameter pendeknya, lalu memisah menjadi 

dua sel, masing-masing sel kemudian 

membelah menjadi dua sel lagi dan 

seterusnya. Selain itu, peningkatan jumlah 

total mikroba dari 0 jam ke penyimpanan 10 

jam hingga ke penyimpanan 20 jam 

disebabkan karena mikroorganisme berada 

dalam tahap pertumbuhan ganas (log phase). 

Fase ini disebut dengan fase pertumbuhan 

logaritmik karena jumlah sel meningkat secara 

logaritmik.Fase pertumbuhan logaritmik 

seringkali juga disebut fase pertumbuhan 

eksponensial.Hasil penelitian Prastawa dkk 

(1980), menunjukkan bahwa tahu yang 

dibiarkan pada udara terbuka tanpa 

perendaman di dalam air hanya bertahan 

sekitar 10 jam. Bakteri pembusuk yang 

menyebabkan kerusakan pada tahu seperti 

Pseudomonas spp, Coliform, Bacillus spp, 

Klebsiella spp, Leuconostoc spp dan 

Staphylococcusspp  (Serrazanetti dkk, 2013).  

 
2. Total Bakteri Escherichia coli 

Pada penyimpanan 0 jam, 10 jam dan 

20 jam jumlah total bakteri Escherichia coli 

mengalami penurunan seiring dengan semakin 

banyaknya konsentrasi akar ilalang. Jumlah 

total bakteri Escherichia coli tahu dengan 

perlakuan konsentrasi akar ilalang 8%, 12% 

dan 16% masih memenuhi standar yang telah 

ditetapkan SNI 01-3142-1998 yaitu maksimal 

10 APM/g.  

Penurunan total bakteri Escherichia 

coli disebabkan karena kandungan senyawa 

antimikroba yang terdapat pada akar ilalang 

yaitu alkaloid, flavonoid, saponin, dan 

triterpenoid (Seniwaty dkk, 2009).Dimana 

semakin tinggi konsentrasi akar ilalang maka 

semakin rendah jumlah total Escherichia coli 

yang dihasilkan.Hal ini membuktikan bahwa 

konsentrasi akar ilalang ke dalam bahan 

pangan mampu menghambat pertumbuhan 

bakteri Escherichia coli. Namun, selain bakteri 

tersebut terdapat pula bakteri-bakteri lain 

yang menjadi penyebab kerusakan tahu 

diantaranya Pseudomonas spp, Coliform, 

Bacillus spp, Klebsiella spp, Leuconostoc spp 

dan Staphylococcusspp  (Serrazanetti dkk, 

2013). Berdasarkan penelitian Hardianti dkk 

(2017), ekstrak etanol akar ilalang pada 

konsentrasi 12,5% menghasilkan zona hambat 

sebesar 3,83 mm pada bakteri Escherichia coli. 

Mulyadi, Wuryanti dan Ria (2013), juga 

menambahkan konsentrasi 30% ekstrak etanol 

akar ilalang menghasilkan daya hambat 

terhadap bakteri Escherichia coli sebesar 3,6 

mm.  

Selama penyimpanan, jumlah total 

bakteri Escherichia coli mengalami 

peningkatan pada semua perlakuan.Hal ini 

disebabkan karena bakteri Escherichia coli 

mengalami pertumbuhan dan 

perkembangbiakan selama tahu disimpan. 

Menurut Susanto dkk (2011), hal ini 

disebabkan karena bakteri harus 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

sebelum berkembang biak. Pada penyimpanan 

20 jam, perlakuan konsentrasi akar ilalang 

sebanyak 4% menghasilkan jumlah total 

bakteri Escherichia coli yang tidak sesuai 
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dengan standar yang telah ditetapkan sama 

halnya dengan perlakuan konsentrasi akar 

ilalang 0% yang sudah melebihi batas standar 

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

Perlakuan konsentrasi akar ilalang sebanyak 

4% belum mampu menghambat pertumbuhan 

dari bakteri Escherichia coli, hal ini disebabkan 

karena bakteri tersebut merupakan bakteri 

gram negatif yang memiliki dinding sel yang 

kompleks. Tresse dkk (2006) bakteri gram 

negatif mempunyai dinding yang kompleks 

dengan ciri-ciri membran plasma terhubung 

dengan peptidoglikan, peptidoglikan 

terhubung dengan unit lipoprotein, dan 

lipoprotein terhubung dengan membran luar 

yang mengandung lipopolisakarida yang 

didalamnya terdapat lipid dan polisakarida. 

Menurut Salton (2001), bakteri gram negatif 

memperlihatkan tiga lapis pembungkus sel 

yaitu membran bagian luar (OM/outer 

membran), lapisan tengah yang merupakan 

dinding sel atau lapisan murein dan membran 

plasma dalam. Bakteri gram negatif memiliki 

lapisan peptidoglikan pada dinding sel yang 

tipis dan dikelilingi lipoprotein, lipopolisakarida, 

fosfolipid dan beberapa protein.Jika diuraikan 

lipopolisakarida mempunyai struktur lipid dan 

polisakarida. Sedangan pada bakteri gram 

positif dinding sel tersusun atas jaringan 

dengan pori yang banyak dan lapisan 

peptidoglikan yang tebal serta dikelilingi 

lapisan asam ketoat (Suwandi, 1992). 

Berdasarkan penelitian Mulyadi, 

Wuryanti, dan Ria (2013), dimana bakteri 

gram negatif lebih dapat bertahan terhadap 

ekstrak etanol ilalang daripada bakteri gram 

positif. Ketika kadar sampel ilalang dalam 

etanol ini bekerja pada bakteri gram positif, 

kadar sampel akan berikatan dengan 

peptidoglikan sehingga mampu merusak 

dinding sel dan pertumbuhan bakteri gram 

positif dapat dihambat. Berlaku prinsip like 

dissolved like, mengingat kadar sampel alang-

alang dalam etanol yang bersifat polar begitu 

juga dengan peptidoglikan yang terdiri dari 

protein dan karbohidrat yang bersifat polar 

juga. Prinsip like dissolved like yaitu suatu 

senyawa polar akan larut dengan senyawa 

polar, sebaliknya senyawa nonpolar akan larut 

dalam senyawa nonpolar. Berbeda dengan 

bakteri gram negatif. Ketika kadar sampel 

alang-alang dalam etanol bekerja, tidak dapat 

langsung berikatan dengan peptidoglikan 

namun harus merusak outer membran lebih 

dahulu. Ini yang menyebabkan bakteri gram 

negatif lebih sukar dihambat dibandingkan 

bakteri gram positif.Kadar sampel etanol 

alang-alang lebih efektif dalam menghambat 

bakteri gram positif dibandingkan bakteri gram 

negatif. 

 
Mutu Kimia 

 
1. Kadar air  

Salah satu faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap penurunan mutu 

produk pangan adalah kadar air. Kadar air 

menentukan kesegaran daya tahan atau daya 

awet suatu bahan karena air merupakan 

media yang baik untuk pertumbuhan mikroba. 

Grafik perlakuan konsentrasi akar ilalang 

terhadap kadar air tahu selama penyimpanan 

20 jam dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Grafik Pengaruh Konsentrasi Akar 

Ilalang terhadap Kadar Air Tahu  
selama Penyimpanan 20 Jam 

 
Berdasarkan Gambar 1, perlakuan 

konsentrasi akar ilalang memberikan hasil 

yang tidak berbeda nyata terhadap kadar air 

tahu selama penyimpanan 0 jam, 10 jam dan 

20 jam. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi konsentrasi akar ilalang tidak 

mempengaruhi kadar air tahu. Pada 

penyimpanan 0 jam, 10 jam dan 20 jam baik 

perlakuan konsentrasi akar ilalang (0%) 

maupun perlakuan konsentrasi akar ilalang 

4%, 8%, 12% dan 16% menghasilkan kadar 

air tahu yang tinggi yaitu berkisar antara 

77,11%-81,01%, tingginya kadar air tersebut 

disebabkan karena tahu sendiri sudah memiliki 

kadar air yang cukup tinggi. Menurut 

Direktorat Gizi, Departemen Kesehatan RI 

(1981), yaitu syarat mutu kadar air tahu 

sebesar 84,8%. Sedangkan kadar air tahu 

menurut Suprapti (2005), yaitu berkisar antara 

80-85%. Berdasarkan penelitian Pakpahan, 

Khotimah dan Turnip, 2015, tentang 

pengawetan tahu dengan ekstrak etanol daun 

sirih dan buah mengkudu bahwa kadar air 

tahu yang dihasilkan kisaran antara 76,28%-

79,83%.  

 Selama penyimpanan 10 jam,  kadar 

air tahu cenderung meningkat. Berdasarkan 

penelitian Anggraini, Rahardjo dan Santosa 

(2013), tahu susu yang didiamkan selama satu 

malam akan mengalami perubahan kadar air, 

sehingga akan terjadinya pelunakan pada 

produk. Menurut Setyadi (2008), menjelaskan 

bahwa naiknya kadar air tahu disebabkan oleh 

terurainya komponen-komponen tahu oleh 

aktivitas bakteri proteolitik. Nur (2009), dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa peningkatan 

kadar air sate bandeng selama penyimpanan 

hari ke-12 dapat disebabkan oleh terjadinya 

proses penguraian protein menjadi komponen-

komponen seperti ammonia, H2S indol, skatol 

yang menyebabkan bau busuk dan diikuti 

terlepasnya air terikat menjadi air bebas oleh 

mikroorganisme. Menurut Winarno dan Betty 

(1983), mikroorganisme dapat menyebabkan 

terurainya struktur protein pada bahan pangan 

sehingga menyebabkan terlepasnya air terikat 

pada jaringan otot. Menurut Sedjati dkk 

(2007), berpendapat kadar air pada 

permukaan bahan dipengaruhi oleh 

kelembaban udara di sekitarnya dan bila kadar 

air bahan rendah sedangkan kelembaban 

udara sekitarnya tinggi maka akan terjadi 

penyerapan udara sehingga bahan menjadi 

basah atau kadar airnya menjadi lebih tinggi.  

Selama penyimpanan 20 jam, kadar 

air tahu cenderung mengalami penurunan 

menjadi 77,11%-78,95%. Hal ini disebabkan 

karena semakin banyaknya air yang keluar 

dari bahan pangan. Berdasarkan penelitian 

Nur (2009), penurunan kadar air sate bandeng 

sampai penyimpanan hari ke-6 dapat 

disebabkan karena protein myobfibril yang 

berperan dalam penggumpalan dan 

pembentukan gel sehingga terbentuk tekstur 

sate bandeng yang kompak, selain itu juga 

telah terjadi perpindahan uap air dari bahan 

ke lingkungan. Penurunan kadar air tahu juga 

disebabkan karena akar ilalang memiliki 
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kemampuan dalam mengikat air pada protein 

tahu sehingga membentuk daya ikat protein 

dengan air semakin kuat. Menurut Dwijitno 

dan Rudi (2006), bahan pangan yang disimpan 

pada suhu kamar akan mengalami penurunan 

kadar air yang disebabkan efek hidrolisis pada 

bahan pangan tersebut.  

2. Kadar abu  

Abu adalah zat organik sisa hasil 

pembakaran suatu bahan organik.Kadar abu 

ada hubungannya dengan mineral suatu 

bahan.Kadar abu merupakan material yang 

tertinggal bila bahan makanan dipijarkan dan 

dibakar pada suhu sekitar 500oC-800oC. Grafik 

perlakuan konsentrasi akar ilalang terhadap 

kadar abu tahu selama penyimpanan 20 jam 

dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Grafik Pengaruh Konsentrasi Akar 

Ilalang terhadap Kadar Abu Tahu  
selama Penyimpanan 20 Jam 

 
Berdasarkan Gambar 2, perlakuan 

konsentrasi akar ilalang memberikan hasil 

yang berbeda nyata terhadap kadar abu tahu 

pada penyimpanan 0 jam. Pada penyimpanan 

0 jam, namun tidak berbeda nyata terhadap 

kadar abu tahu pada penyimpanan 10 jam dan 

20 jam. Pada penyimpanan 0 jam, dapat 

dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi akar 

ilalang semakin tinggi pula kadar abu tahu 

yang dihasilkan yaitu berturut-turut 0,71%, 

0,86%, 0,87%, 0,92% dan 1,09%. Hal ini 

disebabkan karena akar ilalang memiliki kadar 

abu yang cukup tinggi sehingga  

semakinbanyak konsentrasi akar ilalang 

menyebabkan kadar abu tahu juga semakin 

tinggi. Kadar abu tahu menurut SNI 01-3142-

1998 yaitu maksimal 1,0%, sedangkan kadar 

abu akar ilalang menurut Noviar (2014) yaitu 

sebesar 1,1301%. Kadar abu pada suatu 

bahan pangan menunjukkan terdapatnya 

kandungan mineral anorganik pada bahan 

pangan tersebut (Sundari, Almasyhuri dan 

Astuti, 2015). Tinggi rendahnya kadar abu 

yang terkandung dalam suatu bahan dapat 

dihubungkan dengan jumlah unsur mineral 

(Ratana dan Chirapart, 2006). 

Selama penyimpanan, kadar abu yang 

dihasilkan cenderung tetap (konstan) yaitu 

berkisar antara 0,67%-1,09%, hal ini 

disebabkan karena penyimpanan tidak 

mempengaruhi tinggi rendahnya kadar abu 

suatu bahan pangan. Faktor yang dapat 

mempengaruhi kandungan gizi dalam bahan 

pangan salah satunya kadar abu adalah proses 

pengolahan. Menurut (Sundari, Almasyhuri 

dan Astuti, 2015), semua cara masak atau 

pengolahan makanan dapat mengurangi 

kandungan gizi makanan, secara khusus, 

memaparkan bahan makanan pada panas 

yang tinggi, cahaya dan atau oksigen akan 

menyebabkan kehilangan zat gizi yang besar 

pada makanan.  

 
Mutu Organoleptik 

 
1. Kenampakan  

Perlakuan pengaruh konsentrasi akar 

ilalang terhadap mutu organoleptik 

kenampakan tahu yang diuji secara skoring 

selama penyimpanan 20 jam dapat dilihat 

pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Grafik Pengaruh Konsentrasi Akar 
Ilalang terhadap Organoleptik Kenampakan 
Tahu (Skoring) selama Penyimpanan 20 Jam 

 

Berdasarkan Gambar 3, perlakuan 

konsentrasi akar ilalang memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata terhadap kenampakan 

tahu pada penyimpanan 0 jam dan 20 jam, 

namun memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata terhadap kenampakan tahu 

pada penyimpanan 10 jam. Pada penyimpanan 

0 jam, tingkat penilaian panelis terhadap 

kenampakan tahu dengan perlakuan 

konsentrasi akar ilalang (0%) menunjukkan 

nilai 4,70 dengan kriteria sangat tidak 

berlendir. Sedangkan perlakuan konsentrasi 

akar ilalang 4%, 8%, 12% dan 16% 

menunjukkan nilai berkisar antara 4,55 

dengan kriteria sangat tidak berlendir hingga 

4,25 dengan kriteria tidak berlendir. Pada 

penyimpanan 10 jam, tingkat penilaian panelis 

terhadap kenampakan tahu pada semua 

perlakuan menunjukkan nilai yang tidak 

berbeda nyata dengan kriteria tidak berlendir. 

Hal ini disebabkan karena pada penyimpanan 

0 jam dan 10 jam, tahu belum mengalami 

perubahan fisik seperti terbentuknya lendir. 

Menurut SNI 01-3142-1998, kriteria 

kenampakan tahu yaitu normal, tidak berlendir 

dan tidak berjamur.Hasil penelitian Prastawa 

dkk (1980), menunjukkan bahwa tahu yang 

dibiarkan pada udara terbuka tanpa 

perendaman di dalam air hanya bertahan 

sekitar 10 jam. 

Pada penyimpanan 20 jam, tingkat 

penilaian panelis terhadap kenampakan tahu 

menurun, dimana perlakuan konsentrasi akar 

ilalang (0%) menunjukkan nilai 2,90 dengan 

kriteria agak berlendir, sedangkan perlakuan 

konsentrasi akar ilalang 4%, 8%, 12% dan 

16% menunjukkan nilai berkisar antara 3,80 

dengan kriteria tidak berlendir hingga 3,10 

dengan kriteria agak berlendir. Perlakuan 

konsentrasi akar ilalang yang semakin tinggi 

menunjukkan kenampakan tahu yang tidak 

berlendir, hal ini membuktikan bahwa akar 

ilalang mampu menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme penyebab kerusakan pada 

tahu yang menyebabkan kenampakan tahu 

berlendir. Sedangkan perlakuan konsentrasi 

akar ilalang 0% menunjukkan penilaian 

kenampakan tahu yaitu agak berlendir.Hal ini 

disebakan karena sebagian besar tahu sudah 

mengalami perubahan fisik seperti adanya 

lendir.Adanya lendir yang muncul pada 

permukaan tahu dapat disebabkan oleh 

adanya bakteri pembentuk 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 dkk. 1980).  

2. Aroma 

Aroma adalah salah satu faktor 

penentu mutu suatu bahan pangan.Aroma 

juga menjadi satu indikator suatu bahan 

pangan dapat diterima atau ditolak. Perlakuan 



13 
 

pengaruh konsentrasi akar ilalang terhadap 

mutu organoleptik aroma tahu yang diuji 

secara skoring selama penyimpanan 20 jam 

dapat dilihat pada Gambar 4.    

 
Gambar 4. Grafik Pengaruh Konsentrasi Akar 
Ilalang terhadap Organoleptik Aroma Tahu 

(Skoring) selama Penyimpanan 20 Jam 
 

Berdasarkan Gambar 4, perlakuan 

konsentrasi akar ilalang memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata terhadap aroma tahu 

pada penyimpanan 0 jam, 10 jam dan 20 jam. 

Pada penyimpanan 0 jam, tingkat penilaian 

panelis terhadap aroma tahu dengan 

perlakuan konsentrasi akar ilalang 0% 

menunjukkan nilai 4,55 dengan kriteria sangat 

tidak beraroma akar ilalang, sedangkan 

perlakuan konsentrasi akar ilalang 4%, 8%, 

12% dan 16% menunjukkan nilai berkisar 

antara 4,05 dengan kriteria tidak beraroma 

akar ilalang hingga 2,65 dengan kriteria agak 

beraroma akar ilalang. Pada penyimpanan 10 

jam, tingkat penilaian panelis terhadap aroma 

tahu dengan perlakuan  konsentrasi akar 

ilalang 0% menunjukkan nilai 4,35 dengan 

kriteria tidak beraroma akar ilalang, sedangkan 

perlakuan konsentrasi akar ilalang 4%, 8%, 

12% dan 16% menunjukkan nilai berkisar 

antara 3,50 dengan kriteria agak beraroma 

akar ilalang hingga 2,35 dengan kriteria 

beraroma akar ilalang. Pada penyimpanan 20 

jam, tingkat penilaian panelis terhadap aroma 

tahu dengan perlakuan konsentrasi akar 

ilalang 0% menunjukkan nilai 4,45 dengan 

kriteria tidak beraroma akar ilalang, sedangkan 

perlakuan konsentrasi akar ilalang 4%, 8%, 

12% dan 16% menunjukkan nilai berkisar 3,80 

dengan kriteria tidak beraroma akar ilalang 

hingga 2,60 dengan kriteria agak beraroma 

akar ilalang.  

Panelis menujukkan penilaian dengan 

kriteria tidak beraroma akar ilalang terhadap 

perlakuan konsentrasi akar ilalang 0% karena 

pada perlakuan tersebut tahu yang dihasilkan 

memiliki aroma khas tahu yang umum 

dikonsumsi oleh masyarakat dan terdapat 

dipasaran (tidak beraroma akar 

ilalang).Menurut SNI 01-3142-1996, kriteria 

aroma tahu yaitu normal.Sedangkan semakin 

tinggi konsentrasi akar ilalang sebagian besar 

panelis memberikan penilaian yaitu agak 

beraroma akar ilalang terhadap aroma tahu 

yang dihasilkan.Hal ini disebabkan karena 

panelis menghirup aroma dari akar ilalang 

tersebut.Selain itu terdapatnya aroma rempah-

rempah dari akar ilalang yang menyebabkan 

penurunan nilai kesukaan panelis terhadap 

aroma tahu. Menurut Mohson (2006), tanin 

menyebabkan rasa sepat dan bau langu karna 

mengandung enzim lipoksigenase. Enzim 

lipoksigenase ini terdapat pada kedelai yang 

merupakan bahan baku utama dalam 

pembuatan tahu. Berdasarkan penelitian 

Trissanthi dan Susanto (2016) tentang sirup 

alang-alang, dimana rerata nilai kesukaan 

panelis akibat perlakuan konsentrasi asam 

sitrat dan lama pemanasan sirup alang-alang 

berkisar antara agak suka hingga suka. Hal ini 

disebabkan karena komponen flavor yang 

volatil dapat larut dalam air dan akan hilang 

selama proses perebusan atau pemanasan. 
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3. Rasa 

Rasa merupakan kriteria penting 

dalam menilai suatu produk pangan yang 

banyak melibatkan indera pengecap yaitu 

lidah.Rasa terbentuk dari sensasi yang berasal 

dari perpaduan bahan pembentuk dan 

komposisinya pada suatu produk makanan 

yang ditangkap oleh indera pengecap serta 

merupakan salah satu pendukung citarasa dari 

kualitas suatu produk. Perlakuan pengaruh 

konsentrasi akar ilalang terhadap mutu 

organoleptik rasa tahu yang diuji secara 

skoring selama penyimpanan 20 jam dapat 

dilihat pada Gambar 5.     

 
Gambar 5. Grafik Pengaruh Konsentrasi Akar 

Ilalang terhadap Organoleptik Rasa Tahu 
(Skoring) selama Penyimpanan 20 Jam 

 
Berdasarkan Gambar 5, perlakuan 

konsentrasi akar ilalang memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata terhadap nilai rasa tahu 

pada penyimpanan 0 jam, 10 jam dan 20 jam. 

Pada penyimpanan 0 jam, tingkat penilaian 

panelis terhadap rasa tahu dengan perlakuan 

konsentrasi akar ilalang 0% menunjukkan nilai 

kesukaan 4,55 dengan kriteria sangat tidak 

berasa akar ilalang, sedangkan perlakuan 

konsentrasi akar ilalang 4%, 8%, 12% dan 

16% menunjukkan nilai kesukaan berkisar 

antara 4,15 dengan kriteria berasa akar ilalang 

hingga 2,85 dengan kriteria agak berasa akar 

ilalang. Pada penyimpanan 10 jam, perlakuan 

konsentrasi akar ilalang 0% menunjukkan nilai 

4,40 dengan kriteria berasa akar ilalang, 

sedangkan perlakuan konsentrasi akar ilalang 

4%, 8%, 12% dan 16%  menunjukkan nilai 

berkisar antara 3,90 dengan kriteria berasa 

akar ilalang hingga 2,75 dengan kriteria agak 

berasa akar ilalang. Pada penyimpanan 20 jam 

perlakuan konsentrasi akar ilalang 0% 

menunjukkan nilai 4,10 dengan kriteria berasa 

akar ilalang, sedangkan perlakuan konsentrasi 

akar ilalang 4%, 8%, 12% dan 16% 

menunjukkan nilai berkisar antara 3,65 

dengan kriteria berasa akar ilalang hingga 2,75 

dengan kriteria agak berasa akar ilalang. 

Panelis menujukkan penilaian dengan 

kriteria tidak berasa akar ilalang terhadap 

perlakuan konsentrasi akar ilalang 0% karena 

pada perlakuan tersebut menghasilkan rasa 

khas tahu yang umum disukai oleh masyarakat 

(tidak berasa akar ilalang).Menurut SNI 01-

3142-1996, kriteria rasa tahu yaitu 

normal.Sedangkan semakin tinggi konsentrasi 

akar ilalang sebagian besar panelis 

memberikan penilaian yaitu agak berasa akar 

ilalang terhadap rasa tahu yang dihasilkan.Hal 

ini disebabkan karena akar ilalang memiliki 

rasa yang pahit, dimana akar ilalang memiliki 

kandungan senyawa antimikroba diantaranya 

alkaloid, flavonoid, saponin, dan 

triterpenoid(Senywati dkk, 2009).Ide (2010), 

menyatakan bahwa saponin memberikan rasa 

pahit pada bahan pangan nabati.Menurut 

Hopkins dan Hiiner (2004), tanin menekan 

konsumsi makan.Berdasarkan penelitian 

Yunita, Suprapti dan Hidayat (2009), dimana 

tanin dan saponin memiliki rasa yang pahit 

sehingga dapat menyebabkan mekanisme 

penghambatan makan pada hewan uji. Rasa 

yang pahit menyebabkan hewan uji tidak mau 
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makan sehingga hewan uji akan kelaparan dan 

akhirnya mati.  

4. Warna 

Warna adalah salah satu faktor mutu 

suatu bahan pangan.Warna adalah salah satu 

bagian dari penampakan produk parameter 

penilaian yang penting, karena merupakan 

sifat sensori yang pertama kali dilihat oleh 

konsumen. Bila kesan penampakan produk 

baik atau disukai maka konsumen baru akan 

melihat sifat sensori yang lainnya. Perlakuan 

pengaruh konsentrasi akar ilalang terhadap 

mutu organoleptik kenampakan tahu yang 

diuji secara skoring selama penyimpanan 20 

jam dapat dilihat pada Gambar 6.    

 
Gambar 6. Grafik Pengaruh Konsentrasi Akar 
Ilalang terhadap Organoleptik Warna Tahu 

(Skoring) selama Penyimpanan 20 Jam 
 

Berdasarkan Gambar 6, perlakuan 

konsentrasi akar ilalang memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata terhadap nilai warna tahu 

pada penyimpanan 0 jam, 10 jam dan 20 jam. 

Pada penyimpanan 0 jam, 10 jam dan 20 jam, 

tingkat penilaian panelis terhadap warna tahu 

dengan perlakuan konsentrasi akar ilalang 

(0%) menunjukkan kriteria tahu berwarna 

putih, perlakuan konsentrasi akar ilalang 4% 

menunjukkan kriteria tahu berwarna putih 

kecoklatan, perlakuan konsentrasi akar ilalang 

8% dan 12% menunjukkan kriteria tahu 

berwarna agak coklat, sedangkan perlakuan 

konsentrasi akar ilalang 16% menunjukkan 

kriteria tahu berwarna coklat.  

Panelis menujukkan penilaian dengan 

kriteria tahu berwarna putih terhadap 

perlakuan konsentrasi akar ilalang 0% karena 

menghasilkan warna putih yang khas pada 

tahu.Menurut SNI 01-3142-1996, kriteria 

warna tahu yaitu putih normal.Sedangkan 

semakin tinggi konsentrasi akar ilalang 

menunjukkan penilaian panelis terhadap 

warna tahu semakin menurun. Hal ini 

disebabkan karena semakin banyaknya 

konsentrasi akar ilalang, warna tahu yang 

dihasilkan akan semakin coklat. Lestari, Wijana 

dan Putri 2014, menyatakan bahwa semakin 

tinggi konsentrasi tanin maka semakin gelap 

pula warna yang akan dihasilkan. Selain itu, 

Trissanthi dan Susanto (2016) berpendapat 

bahwa warna memberi rangsangan yang kuat 

terhadap tingkat kesukaan panelis.Semakin 

menarik warna suatu bahan pangan maka 

dapat menambah minat konsumen untuk 

memiliki produk tersebut.Menurut  SNI 01-

3142-1998, kriteria warna tahu yaitu putih 

normal. Berdasarkan penelitian Anagari, 

Mustaniroh dan Wignyanto (2011) tentang 

penentuan umur simpan minuman fungsional 

sari akar alang-alang diperoleh bahwa selama 

35 hari disimpan warna sari akar alang-alang 

mengalami perubahan yang berbeda pada 

setiap level suhunya. Penurunan tingkat 

kecerahan warna terlihat jelas pada suhu 40oC 

didapat penurunan kecerahan yang paling 

besar. 

 
KESIMPULAN 

 
Berdasarkan hasil analisis dan uraian 

pembahasan yang terbatas pada lingkup 

penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa perlakuan konsentrasi akar 



16 
 

ilalangmemberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata terhadap kadar air tahu pada 

penyimpanan 0 jam, 10 jam dan 20 jam. 

Perlakuan konsentrasi akar ilalang 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap kadar abu tahu pada penyimpanan 0 

jam dan memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata terhadap kadar abu tahu pada 

penyimpanan 10 jam dan 20 jam.Perlakuan 

konsentrasi akar ilalang minimal 8% dapat 

mempertahankan mutu tahu selama 20 jam 

berdasarkan tingkat keamanan menurut SNI 

01-3142-1998 dengan jumlah total mikroba 

yaitu 1,0x106 CFU/g.Perlakuan konsentrasi 

akar ilalang minimal 8% dapat 

mempertahankan mutu tahu selama 20 jam 

berdasarkan tingkat keamanan jumlah total 

bakteri Escherichia coli menurut SNI 01-3142-

1998 yaitu maksimal 10APM/g.Perlakuan 

konsentrasi akar ilalang minimal 8% dapat 

mempertahankan mutu tahu selama 20 jam 

berdasarkan mutu organoleptik diantaranya 

kenampakan tidak berlendir, agak beroma 

akar ilalang, agak berasa akar ilalang dan 

warna agak coklat. 

 

DAFTAR PUSTAKA  

 
Abidah, Dahlan dan M. Jafar, 2013. 

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha 
terhadap Makanan yang Menggunakan 
Bahan Tambahan Pangan Berbahaya 
Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. Jurnal Ilmu Hukum. 2 (1): 
66-67. 

Aini, B., 2008. Pengaruh Alang-alang 
(Imperata cylindrica), Bandotan 
(Ageratum conuyzoides) dan Tekoi 
(Cyperus rotundus) terhadap 
Perkecambahan Beberapa Varietas 
Kedelai (Glycine max L.). Skripsi. 
Fakultas Sains dan Teknologi. 

Universitas Islam Negeri Malang. 
Malang. 

Atikah, N., 2013. Uji Aktivitas Antimikroba 

Ekstrak Herba Kemangi (Ocimum 

americanum L) terhadap Staphylococcus 

aureus dan Candida albicans. Skripsi. 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan. Jakarta.  

Bastiani, D. F., 2012. Pengaruh Konsentrasi 
Asap Cair terhadap Sifat Mikrobiologis 
dan Organoleptik Tahu Selama 
Penyimpanan. Skripsi. Fakultas 
Pertanian. Universitas Mataram. 
Mataram. 

Berta, R., I. T. Maulana dan R. A. Kodir, 2014. 
Analisis Kualitas Tepung Ampas Tahu. 
Jurnal Matematika dan Sains. (1): 133. 

Badan Standarisasi Nasional, 1992. Cara Uji 
Makanan dan Minuman. SNI 01-2891-
1992. Jakarta. 

Badan Standarisasi Nasional, 2008. Metode 
Pengujian Cemaran Mikroba dalam 
Daging, Telur dan Susu, Serta Hasil 
Olahannya. SNI 2897:2008. Jakarta. 

Badan Standarisasi Nasional, 1998. Tahu. SNI 
01-3142-1998. Jakarta. 

Chairul, 2000. Pengaruh Pemberian Ekstrak 

Alkohol Akar Ilalang (Imperata 

cylindrica L.) terhadap Penurunan Suhu 

Tubuh Tikus Jantan. Berita Biologi. 5 

(2): 247-248. 

Cowan, M. M., 1999. Plant Products As 

Antimicrobial Agent. Clinical Mikrobiologi 

Reviews. 12 (4): 564-82. 

Cushnie, A. J.L., 2005. Review Antimicrobial 

Activity Of Flavonoids. International 

Journal of Antimicrobial Agent. 26:343-

356. 

Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI, 
1981. Daftar Komposisi Bahan Makanan. 
Bhatara Karya Aksara. Jakarta. 

Djauhariya, E. dan Hernani, 2004. Gulma 
Berkhasiat Obat. Penebar Swadaya. 
Jakarta. 



17 
 

Doughari, J. dan S. Manzara, 2008. In Vitro 
Antibacterial Activity of Crude Leaf 
Extracts of Mangifera indica Linn, 
African. Journal of Microbiology 
Research. 2(1): 67-72. 

Erurita, 2010. Sehat dengan Alang-Alang, 
Alternatif-medicine 

Estiasih, T. dan Ahmadi, 2009. Teknologi 
Pengolahan Pangan. PT Bumi Aksara. 
Jakarta. 

Eussen, J. H. H. dan S. Wirjaharja, 1973. 
Studies of an Alang-alang (Imperata 
cylindrica L.) Vegetation. Biotrop 
Bulletin No 6. 

Fardiaz, S., 1992. Petunjuk Laboratorium 
Mikrobiologi Pengolahan Pangan 
Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi Pusat Antara 
Universitas Pangan dan Gizi. Institut 
Pertanian Bogor. Bogor. 

Hanafiah, K. A., 2012. Rancangan Percobaan 
Teori dan Aplikasi. PT. Raja Grafindo 
Permata. Bogor. 

Harbone, J. B., 1987. Fitokimia Modern Cara 
Menganalisis Tumbuhan. ITB. Jakarta.  

Harborne, J. B., 2006. Metode Fitokimia. Edisi 
II. Terjemahan Kosasih Patma Winata 
dan Iwang Soedirjo. ITB Press. 
Bandung. 

Hardianti, N., H. Islam, I. B. Mulyawan, A. R. 

Malik dan R. M. Aziz, 2017. Enkapsulasi 

Senyawa Antimikroba Jahe Merah, 

Batang Aren, dan Akar Ilalang sebagai 

Pengawet Alami. Laporan Program 

Kreativitas Mahasiswa. Universitas 

Mataram. Mataram.  

Hendrawati, V. S., I. N. G. Suyasa dan I. N. 

Sujaya, 2014. Efektivitas Larutan 

Bawang Putig (Allium sativum L.) dan 

Ketumbar (Coriandrum sativum) 

terhadap Daya Simpan Tahu Lombok. 

Jurnal Kesehatan Lingkungan. 4 (1): 

79-87. 

Jivai, J. dan N. Yetti, 2008. Pengaruh 
Pemberian Tahu Berformalin Terhadap 
Gangguan Fungsi Hati dan 

Terbentuknya Radikal Bebas Dalam 
Tubuh Tikus. Jurnal Sains dan 
Teknologi Farmasi. 13 (1). 

Karyasa, I. W., 2000. Bangga Makan Tahu. 
Forum Diskusi Indonesia. Berlin. Jakarta 
dalam Aprilianti, dkk. 2006. Studi Kasus 
Penggunaan Formalin pada Tahu Takwa 
di Kotamadya Kediri. Program 
Kreativitas Mahasiswa. Universitas 
Muhammadiyah Malang. Malang. 

Kurniawan, B. dan W. F. Aryana, 2015. 
Binahong (Cassia Alata L.) As Inhibitor 
Escherichia coli Growth. Jurnal Majority. 
4 (4): 100-104. 

Kusumaningrum, A., P. Widiyaningrum dan I. 

Mubarok, 2013. Penurunan Total 

Bakteri Daging Ayam Dengan 

Perlakuan Perendaman Infusa Daun 

Salam (Syzygium polyanthum). Jurnal 

MIPA. 36 (1):14-19. 

Lathifah, Q. A., 2008. Uji Efektivitas Ekstrak 

Kasar Senyawa Antibakteri Pada Buah 

Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi L.) 

dengan Variasi Pelarut. Skripsi. 

Universitas Islam Negeri Malang. 

Malang. 

Lutfi, A., 2017. Pengaruh Lama Perebusan 

dalam Larutan Kunyit terhadap 

Pertumbuhan Escherichia coli Selama 

Penyimpanan Tahu. Skripsi. Fakultas 

Teknologi Pangan dan Agroindustri. 

Universitas Mataram. 

Mazlan, C., 1993. Isolasi dan identifikasi 

flavonoid dari tumbuhan Imperata 

cylindrical Beauv.Var. major Hubb. 

Skripsi. Fakultas Farmasi. Universitas 

Gajah Mada. Yogyakarta. 

McKillip, J. L., 2000. Prevalence And 

Expression Of Enterotoxins In Bacillus 

cereus And Other Bacillus spp., A 

Literature Review. Antonie van 

Leeuwenhoek 77: 393–399. 

Moenandir, J., 1988. Pengantar Ilmu dan 

Pengendalian Gulma. Rajawali Press. 

Jakarta.  



18 
 

Mulyadi, M., Wuryanti dan P.Ria, 2013. 
KonsentrasiHambatMinimum(KHM)Kada
r SampelAlang-
alang(Imperatacylindrica)dalam 
EtanolMelaluiMetodeDifusi Cakram. 
Chem Info. 1(1): 35-42. 

Mustafa, R. M., 2006. Studi Efektivitas Bahan 
Pengawet Alami Dalam Pengawetan 
Tahu. Skripsi. Program Studi Gizi 
Masyarakat. Universitas IPB Bogor. 
Bogor. 

Mustikasari, K. dan Ariyani, D., 2010.  Skrining 
Fitokimia Ekstrak Metanol Biji 
Kalangkala (Litseaangulata). Sains dan 
Terapan Kimia. 4 (2): 131-136. 

Nastiti, M. A., Y. Hendrawan dan R. 
Yulianingsih, 2014. Pengaruh 
Konsentrasi Natrium Metabisulfit 
(Na2S2O5) dan Suhu Pengeringan 
Terhadap Karakteristik Tepung Ampas 
Tahu. Jurnal Bioproses Komoditas 
Tropis. 2 (2): 100-106. 

Noviar, D., 2014. Aktivitas Antikanker dari 
Ekstrak Kasar Saponin Asal Akar Alang-
alang (Imperata cylindrica). Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam. Universitas Tanjungpura. 
Pontianak. 

Nuria, M.C., Arvin, F., dan Sumantri, 2009. Uji 
Efektivitas Antibakteri Ekstrak Etanol 
Daun Jarak Pagar (Jatropha curcas L.) 
Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus 
ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 
25922, dan Salmonella typhi ATCC 
1408.   

Pakpahan, R. A., S. Khotimah dan M. Turnip, 
2015. Efektivitas Ekstrak Daun Sirih 
(Piper betle L.) dan Buah Mengkudu 
(Morinda citrifolia L.) sebagai Alternatif 
Pengawet Tahu. Protobiant. 4 (1): 115-
119. 

Prastawa, S. P. C., Riyatiningsih dan 
Darmawanti, 1980. Penelitian dan 
Pengembanagan Tentang Pengawetan 
Tahu. Badan Penelitian dan 
Pengembangan Industri Balai Penelitian 
dan Pengembangan Industri Balai 
Penelitian Kimia Semarang, Semarang. 

Rahayu, W. P., 1998. Penuntun Praktikum 
Penilaian Organoleptik. Jurusan 
Teknologi Pangan dan Gizi. Fakultas 

Teknologi Pertanian. Institut Pertanian 
Bogor. 

Robinson, T., 1995. Kandungan Organik 
Tumbuhan Tingkat Tinggi. ITB. 
Bandung. 

Sa’adah, H. dan H. Nurhasnawati, 2015. 
Perbandingan Pelarut Etanol dan Air 
pada Pembuatan Ekstrak Umbi Bawang 
Tiwai (Eleutherine Americana Merr) 
Menggunakan Metode Maserasi. Jurnal 
Ilmiah Manuntung. 1 (2): 149-153 

Sabir, A., 2005. Aktivitas Antibakteri Flavonoid 
Propolis Trigona sp. Terhadap Bakteri 
Streptococcus mutans (in vitro). Jurnal 
Kedokteran Gigi. 38 (3): 135-141. 

Sarwono, B. dan Y. P. Saragih, 2003. 
Membuat Aneka Tahu cet II. Penebar 
Swadaya, Jakarta. 

Seniwaty, Riahanah, I. K. Nugraheni dan D. 

Umaningrum, 2009. Skrining Fitokimia 

dari Alang-alang (Imperata cylindrica L. 

Beauv) dan Lidah Ular (Hedyotis 

corymbosa L. Lamk). Sains dan Terapan 

Kimia. 3 (2): 124-133. 

Serrazanetti, D. I., Ndagijimana, M., 

Miserocchi, C. dan Guezoni, M. E., 2013. 

Fermented tofu: Enhancement of 

keeping quality and sensorial properties. 

Food Control 34:336-346 

Setyadi, D., 2008. Pengaruh Pencelupan Tahu 
dalam Pengawet Asam Organik 
terhadap Mutu Sensori dan Umur 
Simpan. Skripsi. Fakultas Teknologi 
Pertanian. Institut Pertanian Bogor. 
Bogor.  

Shurtleff, W. dan A. Aoyagi, 1975. The Books 
of Tofu. Food for Mankind. Autumn 
Press. Massachussets, USA. 

Shurtleff, W. dan A. Aoyagi, 2001. Tofu and 
Soymilk Production. New-age Food 
Study Centre, Lafayette. 

Simatupang, E., 2009. Perbedaan Kandungan 
Asam Salisilat Dalam Sayuran Sebelum 
dan Sesudah Dimasan yang Dijual Di 
Pasar Swalayan Di Kota Medan. Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas 
Sumatra Utara. Medan. 



19 
 

Sucipto, T. H., 2012. Analisis Senyawa 
Karsinogenik N-Nitrosodipropilamin 
(NDPA) pada Daging Olahan dengan 
Headspace-single Drop Mocroextraction-
gas Chromatography-flame Ionization 
Detector (HS-SDME-GC-FID). Skripsi. 
Fakultas Sains dan Teknologi. 
Universitas Airlangga. Surabaya.  

Sudarmadji, S., B. Haryono dan Suhardi, 2007. 

Analisa Bahan Makanan dan Pertanian. 

Liberty. Yogyakarta. 

Sudira, I.W., Merdana, I. M. dan Wibawa, I. 

P., 2011. Uji Daya Hambat Ekstrak 

Daun Kedondong (Lannea  grandis 

Engl)  terhadap  Pertumbuhan  Bakteri 

Erwinia Carotovora. Buletin Veteriner 

Udayana. 3 (1): 45-50. 

Suliantri, B. S. L., Jenie M. T. Suhartono, dan 

A. Apriantono, 2008. Aktivitas 

Antibakteri Ekstrak Sirih Hijau (Piper 

betle L) terhadap Bakteri Patogen. 

Jurnal dan Teknologi Industri Pangan. 

19 (1): 1-7 

Sulistyo, T. dan Adillah, 2004. Pembuatan 

Nata Dari Limbah Cair Tahu Dengan 

Menggunakan Molases sebagai 

Sumber Karbon Acetobacter Xylinum. 

Ekuilibrium. 6 (1): 1-5 

Suprapti, M. L., 2005. Pembuatan Tahu. 
Kanisius. Yogyakarta. 

Winarno, F. G., 1992. Pangan Gizi, Teknologi 
dan Konsumen. PT Gramedia Pustaka 
Utama. Jakarta. 

Winarsi, H., 2010. Protein Kedelai dan 
Kecambah Manfaat bagi Kesehatan. 
Kanisius. Yogyakarta. 

 




