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Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaruh suplementasi 
rumput laut Eucheuma cottonii terhadap beberapa sifat kimia (kadar abu, kadar 
protein dan kadar serat) dan organoleptik tahu (warna, aroma dan rasa). Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental dengan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan percobaan faktor tunggal yaitu 
perbandingan persentase komposisi rumput laut Eucheuma cottonii dengan 
kedelai. Perlakuan perbandingan persentase rumput laut dan kedelai yang 
digunakan terdiri atas 0%:100%, 10%:90%, 20%:80%, 30%:70%, 40%:60%, dan 
50%:50%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan persentase 
rumput laut dan kedelai yang digunakan memberikan pengaruh yang nyata 
terhadap parameter kadar abu, kadar protein, kadar serat, skoring warna, skoring 
aroma dan memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap hedonik rasa. 
Komposisi perlakuan terbaik yaitu pada komposisi perlakuan 40%:60%. 
 
Kata Kunci: Mutu, rumput laut, tahu, kadar serat. 

 
ABSTRACT 

This study aimed to determine the effect about supplementation of 
seaweed Eucheuma cotonii  with some of chemist parameters (include ash, 
protein, fiber percentage) and organoleptic of tofu (include colour, aroma and 
taste). The method in this study was an experimental methods with randomize 
complete design using single factor which was the ratio of supplementation 
seaweed Eucheuma cotonii and soybean. The ratio of composition about seaweed 
Eucheuma cotonii and soybean is 0%:100%, 10%:90%, 20%:80%, 30%:70%, 
40%:60%, dan 50%:50%. The result of this study showed that the ratio of 
seaweed Eucheuma cotonii and soybean that was used in this reseach resulted 
gave significantly different effect with ash, protein and fiber percentage, colour 
and aroma scoring, and however, the flavour using hedonic method giving not 
significantly effect. The best composition we found on ratio treatmen about 
40%:60%. 
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PENDAHULUAN 
 

Kedelai merupakan bahan 
pangan sumber protein nabati utama yang 
dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan 
protein. Kedelai mengandung protein 
tinggi yaitu 34,9 g/100 g bahan, selain itu 
juga mengandung isoflavon yang 
berfungsi sebagai antioksidan dan 
antikanker  (Muslim, 2009). Produk 
olahan kedelai yang banyak diproduksi 
dan dikonsumsi oleh masyarakat salah 
satunya yaitu tahu (Muchtadi, 2010). 

Tahu adalah gumpalan protein 
yang diperoleh dari hasil penyaringan 
kedelai yang telah digiling dengan 
penambahan air. Disamping tahu memiliki 
kandungan protein tinggi tetapi memiliki 
serat yang rendah yaitu 0,1 g/100 g dan 
memiliki tekstur yang lunak, untuk 
melengkapi hal tersebut maka perlu 
dilakukan suplementasi dengan rumput 
laut. 

Rumput laut atau algae yang 
juga dikenal dengan nama ilmiah seaweed 
merupakan bagian terbesar dari tanaman 
laut yang tergolong dalam divisi 
Rhodophyta. Salah satu jenis rumput laut 
yang  temasuk dalam divisi Rhodophyta 
yang memiliki kandungan serat tinggi 
adalah Eucheuma cottonii. Kandungan 
serat Eucheuma cottonii sebesar 7,02% 
(Pusparanti, 2007) yang bersifat 
mengenyangkan dan memperlancar proses 
metabolisme tubuh sehingga sangat baik 
dikonsumsi penderita obesitas. Tetapi, 
rumput laut jenis ini memiliki kandungan 
protein yang rendah yaitu 2,69%. 

Menurut Ridwan (2000) 
substitusi ikan mujair terhadap beberapa 
sifat kimia organoleptik tahu yang 
memberikan perlakuan terbaik adalah 
perbandingan 50% kedelai dan 50% ikan 
mujair. Selain itu menurut Hidayat (1996) 
perlakuan terbaik pada penambahan krim 
santan kelapa terhadap beberapa 
komponen mutu tahu adalah 50% krim 
santan dan 50% kedelai. 

Berdasarkan uraian di atas, 
untuk menyeimbangkan nilai gizi pada 

produk olahan kedelai dilakukan 
penelitian mengenai “Pengaruh 
Suplementasi Rumput Laut Eucheuma 
cottonii Terhadap Beberapa Sifat 
Kimia dan Organoleptik Tahu”. 

BAHAN DAN METODE  
Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di 
Laboratorium Kimia dan Biokimia serta 
Laboratorium Pengendalian Mutu 
Fakultas Teknologi dan Agroindustri 
Universitas Mataram pada bulan 
Desember 2014-Januari 2015.  
Bahan Penelitian  

Bahan-bahan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah kedelai, 
rumput laut jenis Euceuma cotonii, 
NaOH, H2SO4, K2SO4, na2SO4, 
Cu2SO4, Zn, Hcl, Aquades, Fenolftalin 
dan Alkohol 95%. 
Alat Penelitian  

Alat-alat yang digunakan adalah 
tanur, botol timbang, desikator, kertas 
saring, corong, labu kjedahl, Erlenmeyer, 
pendingin balik dan tisu.  
 
Tahapan Penelitian 
Tahapan pelaksanaan pembuatan tahu 
dengan suplementasi rumput laut adalah 
sebagai berikut: 

 
Pembuatan Bubur Rumput Laut 
Persiapan bahan baku  
Bahan baku pembuatan bubur rumput laut 
adalah rumput laut kering jenis Eucheuma 
cottonii yang diperoleh dari Phoenix 
Food, Cakranegara. 
Pencucian dan Perendaman 
Rumput laut dicuci sampai bersih (tidak 
ada pasir, kerang, karang atau jenis 
rumput laut  yang lain) kemudian 
direndam dalam air  tawar selama 4 jam 
agar bau amis dari rumput laut berkurang. 
Perendaman dilakukan dengan 
menggunakan baskom berdiameter 35 cm. 
Penirisan 
Rumput laut yang telah direndam 
kemudian ditiriskan selama 10 menit. 
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Penirisan dilakukan dalam wadah dengan 
diameter 25 cm yang alasnya berlubang. 
Penimbangan 
Rumput laut ditimbang sesuai dengan 
jumlah yang dibutuhkan tiap  perlakuan 
yaitu 0%, 10%, 20%, 30%, 40% dan 50% 
yang dihitung dari  total formulasi. 
Pemblenderan  
Rumput laut yang sudah ditimbang 
kemudian dihancurkan dengan diblender 
dengan penambahan air sebesar 80% dari 
total formulasi (Rosita, 2009).  
Pembuatan Tahu Rumput Laut 
Pencucian dan Perendaman Kedelai 
Sebanyak 500 gram kedelai dicuci 
berulang kali menggunakan air bersih 
hingga kotoran yang tersisa hilang, 
kemudian direndam dalam air dengan 
perbandingan 4 bagian air dan 1 bagian 
campuran kacang kedelai selama 4 jam. 
Pengupasan kulit 
Setelah direndam selama 4 jam, proses 
selanjutnya yaitu pengupasan kulit kacang 
kedelai dengan cara diremas-remas 
sehingga kulit arinya terlepas dan 
terpisah. 
Penggilingan dan Penghancuran 
Kacang kedelai yang telah dibersihkan 
dimasukkan dalam mesin penggiling 
untuk dihancurkan. Selama penggilingan 
air ditambahkan sedikit demi sedikit 
sebanyak 1.500 ml, agar proses 
penghancuran berjalan lancar. Hasil 
gilingan atau bubur kedelai ditampung 
dalam ember. 
Pemasakan 
Bubur kedelai hasil penggilingan 
dimasukkan ke dalam wajan pemasak 
berkapasitas tertentu. Pemasakan 
campuran tersebut dilakukan selama 10-
15 menit. Selama pemasakan ini, perlu 
dilakukan pengadukan secara kontinyu 
untuk mencegah hangusnya susu kedelai 
di bagian bawah wajan. 
Penyaringan Susu Kedelai 
Susu kedelai dipisahkan dari ampasnya 
dengan menggunakan alat penyaringan 
yang dikombinasikan dengan 
pengepresan. 

Penggumpalan dan Penambahan 
Bubur Rumput Laut 
Susu kedelai ditampung dengan 
menggunakan wadah, kemudian 
ditambahkan bubur rumput laut masing-
masing sebanyak 0%, 10%, 20%, 30%, 
40% dan 50%. Pada proses penggumpalan 
dilakukan pengadukan secara perlahan-
lahan, dilanjutkan dengan pemberian 
koagulan (asam asetat) yang dilakukan 
dalam keadaaan panas (70°C - 80°C) 
sedikit demi sedikit sebanyak 110 ml 
sampai terbentuk gumpalan (Ridwan, 
2000). 
Pencetakan dan Pengepresan 
Gumpalan yang terbentuk selanjutnya 
dimasukkan ke dalam bak pengepresan 
yang terbuat dari kayu yang telah dilapisi 
dengan kain saring. Kemudian bak ditutup 
dan diberi pemberat sampai tidak ada air 
yang menetes. Setelah padat tahu 
dipotong-potong dengan ukuran 4 x 4 x 
1,5 cm. 
Analisa Parameter  

Parameter yang diamati dalam 
penelitian ini meliputi parameter kimia 
(kadar abu, kadar protein, dan kadar 
serat). Uji organoleptic yang digunakan 
adalah metode skoring (earna dan aroma) 
dan hedonic (rasa). Data hasil pengamtan 
dianalisi menggunakan analisi keragaman 
(Analysis of Variance) pada taraf 5%. 
Apabila pada hasil terdapat perbedaan 
yang signifikan pada uji kimia, maka akan 
dilakukan uji lanjut polynomial 
orthogonal. Bila terdapat perbedaan yang 
signifikan pada uji organoleptic maka 
akan dilanjutkan uji lanjut beda nyata 
Jujur (BNJ) pada taraf 5%.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Pengamatan 

Data hasil pengamatan dan analisa 
keragaman serta uji lanjut untuk setiap 
parameter kimia dan organoleptik tahu 
kedelai yang diamati dapat dilihat pada 
lampiran 2 sampai 16, sedangkan 
signifikansi dan uji lanjut pengaruh 
suplementasi rumput Eucheuma cottonii 
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terhadap kadar abu, protein dan serat 
kasar tahu kedelai dapat dilihat pada tabel 
6 dan 7. 
Tabel 6. Signifikansi Pengaruh 

Suplementasi Rumput Laut 
Eucheuma cottonii Terhadap 
Kadar Abu, Kadar Protein dan 
Kadar Serat Kasar Tahu 

Parameter Signifikansi 
Kadar Abu S 
Kadar Protein  S 
Kadar Serat Kasar S 

Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa 
pengaruh suplementasi rumput laut 
Eucheuma cottonii berbeda nyata terhadap 
kadar abu, protein  dan serat kasar tahu 
kedelai. Oleh karena itu, dilakukan uji 
lanjut dengan Polynomial Orthogonal. 
Hasil signifikansi pengaruh suplementasi 
rumput laut yang diuji lanjut dengan uji 
kecenderungan Polynomial Orthogonal 
pada Tabel 7. 
Tabel 7. Hasil Uji Lanjut Polynomial 

Ortogonal untuk Parameter Kimia 
 

 
 
 
 
 
Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat 

bahwa kadar abu berpengaruh nyata pada 
taraf linier dan kuadratik sehingga 
penggunaan pangkat yang tepat adalah 
pangkat dua (kuadrat), sedangkan untuk 
kadar protein dan serat kasar tahu 
bersuplementasi rumput laut penggunaan 
pangkat yang tepat adalah pangkat satu 
(linier).  
Tabel 8. Hasil Signifikansi untuk 

Parameter Organoleptik  
Parameter Signifikansi *) 

Warna 
Aroma 
Rasa 

S 
S 

NS 

 
Tabel 9. Uji Lanjut BNJ 5% Terhadap 

Warna dan Aroma 
Suplementasi Rumput Laut 
Eucheuma cottonii pada Tahu 

Perlakuan Parameter dan Signifikansi 
Warna Aroma 

P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 

1,85b 
2,2b 
2,3b 
3,1ab 
3ab 

4,25a 

2b 
2,5ab 
2,5ab 
2,5ab 
3,05a 
2,5ab 

BNJ 5% 0,93 0,5 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti 
oleh huruf-huruf yang sama 
pada kolom yang sama 
menunjukkan tidak ada 
perbedaan nyata. 

Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa 
perlakuan suplemetasi rumput laut 
Eucheuma cottonii memberikan pengaruh 
yang berbeda nyata terhadap tingkat 
penilaian pada warna dan aroma. 
Sedangkan pada rasa diperoleh hasil yang 
tidak berbeda nyata sehingga tidak 
dilakukan pengujian lanjut.   

Pada tabel 9 dapat dilihat bahwa 
perlakuan P1 menunjukkan hasil yang 
berbeda nyata dengan perlakuan P6 
terhadap warna tahu kedelai, sedangkan  
pada perlakuan P2, P3, P4, P5 dan P6 
tidak berbeda nyata. Pada perlakuan P2 
berbeda nyata dengan perlakuan P6, tetapi 
tidak berbeda nyata dengan perlakuan P1, 
P3, P4, dan P5. Pada perlakuan P3 
berbeda nyata dengan perlakuan P6, tetapi 
tidak berbeda nyata dengan perlakuan P1, 
P2, P4, dan P5. Pada perlakuan P4 
menunjukkan hasil yang tidak berbeda 
nyata terhadap semua perlakuan. 
Demikian juga dengan perlakuan P5. Pada 
perlakuan P6 menunjukkan hasil yang 
berbeda nyata dengan perlakuan P1, P2, 
dan P3, tetapi tidak berbeda nyata dengan 
perlakuan P4 dan P5. Pada parameter 
aroma perlakuan P1 berbeda nyata dengan 
perlakuan P5, tetapi tidak berbeda nyata 
dengan perlakuan P2, P3, P4 dan P6. Pada 
perlakuan P2 tidak berbeda nyata dengan 
perlakuan P1, P3, P4, P5 dan P6. Pada 
perlakuan P3 menunjukkan hasil tidak 

Respon 

Signifikansi *) 

Kadar 
Abu 

Kadar 
Protein 

Kadar 
Serat 
Kasar 

Linear 
Kuadratik 
Kubik 

S 
S 

NS 

S 
NS 
NS 

S 
NS 
NS 

Ket :     S    = Signifikan (berbeda nyata) 
 NS = Non signifikan (tidak berbeda 

nyata) 
*)   = Taraf nyata 5% 
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berbeda nyata dengan semua perlakuan. 
Demikian juga dengan perlakuan P4 dan 
P6. Sedangkan pada perlakuan P5 
menunjukkan hasil yang berbeda nyata 
dengan P1, tetapi  tidak berbeda nyata 
terhadap perlakuan P2, P3, P4 dan P6. 

 
B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil dan analisis 
pengamatan pada perlakuan suplementasi 
rumput laut Eucheuma cottonii terhadap 
mutu tahu kedelai pada semua parameter 
yang diamati, dapat dikemukakan 
pembahasan sebagai berikut : 

 
B.1. Kadar Abu 

Perlakuan suplementasi rumput 
laut pada tahu kedelai berpengaruh sangat 
nyata terhadap kadar abu tahu yang 
dihasilkan (Tabel 6). Hubungan pengaruh 
persentase suplementasi rumput laut 
terhadap kadar abu tahu dapat dilihat pada 
Gambar 4. 

 
Pada Gambar 4 terlihat bahwa 

suplementasi rumput laut Eucheuma 
cottonii terhadap kadar abu tahu 
mengikuti pola kecenderungan secara 
kuadratik dengan persamaan regresi Y = -
0.005x2 + 0.081x + 0.576 dengan 
koefisien regresi 0.999. Persamaan 
tersebut menunjukkan bahwa peningkatan 
persentase suplementasi rumput laut satu 
satuan menyebabkan peningkatan kadar 
abu sebesar 0.081 bagian, dimana 99.9 % 
kenaikan tersebut disebabkan oleh 
perlakuan suplementasi rumput laut. 

Nilai kadar abu tahu yang 
disuplementasi dengan rumput laut 
berkisar antara 0,65% - 0,87%. Kadar abu 
terendah terdapat pada perlakuan P1, yaitu 

sebesar 0,65%, sedangkan kadar abu 
tertinggi terdapat pada perlakuan P6, yaitu 
sebesar 0,87%. Semakin tinggi persentase 
rumput laut yang ditambahkan, maka 
kadar abu semakin meningkat. Hal ini 
disebabkan karena rumput laut 
mengandung abu yang cukup tinggi. 
Hermana (1994) menyatakan bahwa 
rumput laut (Eucheuma cottonii) 
mempunyai kadar abu maksimal 7,1%. 

Hasil ini menunjukkan bahwa 
kandungan abu yang dihasilkan pada tahu 
dari semua perlakuan masih memenuhi 
standar mutu yang diizinkan. Berdasarkan 
SNI 01-3142-1992 kandungan abu yang 
dizinkan untuk syarat mutu tahu maksimal 
1,0 %. 

 
B.2. Kadar Protein 

Perlakuan suplementasi rumput 
laut berpengaruh sangat nyata terhadap 
kadar protein tahu yang dihasilkan (Tabel 
6). Hubungan pengaruh persentase 
suplementasi rumput laut terhadap kadar 
protein tahu dapat dilihat pada Gambar 5. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pada Gambar 5 dapat dilihat 
bahwa suplementasi rumput laut 
mengikuti pola kecenderungan secara 
linear dengan persamaan regresi Y= -
0,0742x + 12,26 dengan koefisien regresi 
0,966. Persamaan tersebut menunjukkan 
bahwa peningkatan persentase 
suplementasi rumput laut satu satuan 
menyebabkan penurunan protein sebesar 
0,0742 bagian dan 96,6% penurunan 
tersebut diakibatkan oleh perlakuan 
suplementasi rumput laut. 

Berdasarkan Gambar 5 dapat 
dilihat ada kecenderungan bahwa semakin 

(0%:100%)     ( 10%:90%)     (20%:80%)     (30%:70%)    (40%:60%)     (50%:50%)  
 

(0%:100%)     ( 10%:90%)     (20%:80%)     (30%:70%)    (40%:60%)     (50%:50%)  
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banyak rumput laut yang digunakan maka 
akan terjadi penurunan terhadap kadar 
protein tahu.  Penurunan ini disebabkan 
karena kandungan protein dalam rumput 
laut itu sendiri sangat sedikit sehingga 
walaupun ada penambahan kedelai tidak 
dapat mencukupi kadar protein 
keseluruhan yang diinginkan. Kadar 
protein pada tahu berkisar antara 7,82-
11,86%. Kadar protein tertinggi terdapat 
pada perlakuan P1, yaitu sebesar 11,86%, 
sedangkan kadar protein terendah terdapat 
pada perlakuan P6, yaitu sebesar 7,82%. 
Berdasarkan spesifikasi syarat mutu tahu 
berdasarkan SNI SNI 01-3142-1992 kadar 
protein yang memenuhi syarat mutu 
adalah minimal 9% b/b, maka perlakuan 
suplementasi rumput laut 0%-40% 
memenuhi syarat mutu tahu yang 
ditetapkan sedangkan perlakuan  
suplementasi rumput laut 50% tidak 
memenuhi syarat mutu. 

 
B.3. Kadar Serat Kasar 

Perlakuan suplementasi 
rumput laut Eucheuma cottonii pada tahu 
berpengaruh sangat nyata terhadap kadar 
serat kasar tahu yang dihasilkan (Tabel 6). 
Hubungan pengaruh persentase 
suplementasi rumput laut terhadap kadar 
serat kasar tahu dapat dilihat pada Gambar 
6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pada Gambar 6 dapat dilihat 
bahwa persentase suplementasi rumput 
laut mempengaruhi kadar serat kasar tahu 
mengikuti pola kecenderungan secara 
linear dengan persamaan regresi Y= 
0,017x + 0,158 dengan koefisien regresi 

0,980. Persamaan tersebut menunjukkan 
bahwa peningkatan persentase 
suplementasi rumput laut satu satuan 
menyebabkan kenaikan kadar serat kasar 
sebesar 0,017 bagian. Peningkatan kadar 
serat kasar berkolerasi positif dengan nilai 
r = 0.980. Dimana koefisien regresi 
sebesar 0,980 artinya 98,0% perubahan 
kadar serat kasar dipengaruhi oleh 
perlakuan suplementasi rumput laut 
Eucheuma cottonii dan sisanya sebesar 
2,0% (100%-98,0%) merupakan faktor 
lain di luar variabel bebasnya. 

Meningkatnya kadar serat kasar 
pada tahu disebabkan oleh tingginya kadar 
serat yang dimiliki rumput laut 
dibandingkan dengan kedelai sebagai 
bahan dasar pembuatan tahu. Menurut 
Winarno (2004), komposisi utama dari 
rumput laut yang dapat digunakan sebagai 
bahan pangan adalah karbohidrat. 
Kandungan karbohidrat sebagian besar 
terdiri dari senyawa gumi yakni 
polisakarida yang berbentuk serat, yang 
dikenal sebagai dietary fiber. 

Nilai kadar serat kasar tahu yang 
disuplementasi dengan rumput laut 
berkisar antara 17,24% - 26,50%. Hasil ini 
menunjukkan bahwa kandungan serat 
kasar yang dihasilkan pada tahu hanya 
perlakuan P1 yang memenuhi standar 
mutu yang diizinkan. Berdasarkan SNI 
01-3142-1998 kandungan serat kasar yang 
dizinkan untuk syarat mutu tahu maksimal 
0,1%. 

 
B.4. Warna  

Berdasarkan data hasil 
pengamatan dan analisis keragaman, 
respon dari panelis mengenai penilaiannya 
terhadap warna pada masing-masing 
perlakuan dapat dilihat pada Gambar 7. 

 
 
 
 

 
 
 
 

(0%:100%)     (0%:90%)     (20%:80%)     (30%:70%)     (40%:60%)     (50%:50%)  
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Gambar 7 menunjukkan bahwa 
suplementasi rumput laut Eucheuma 
cottonii yang berbeda-beda berpengaruh 
terhadap nilai warna pada tahu. Perlakuan 
P1 berbeda nyata dengan perlakuan P6, 
tetapi tidak berbeda nyata dengan 
perlakuan P2, P3, P4, dan P5. Perlakuan 
P2 berbeda nyata dengan perlakuan P6, 
tetapi tidak berbeda nyata dengan 
perlakuan P1, P3, P4, dan P5. Perlakuan 
P3 berbeda nyata dengan perlakuan P6, 
tetapi tidak berbeda nyata dengan 
perlakuan P1, P2, P4 dan P5. Perlakuan 
P4 tidak berbeda nyata dengan perlakuan 
P1, P2, P3, P5 dan P6. Perlakuan P5 tidak 
berbeda nyata dengan perlakuan P1, P2, 
P3, P4, dan P6. Perlakuan P6 berbeda 
nyata dengan perlakuan P1, P2 dan P3, 
tetapi tidak berbeda nyata dengan P4 dan 
P5. 

Purata dari nilai warna untuk 
masing-masing suplementasi rumput laut 
Eucheuma cottonii berturut-turut dengan 
perlakuan P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 yaitu 
1,85 ; 2,2 ; 2,8 ; 3,1 ; 3 dan 4,25 dengan 
kriteria agak putih hingga sangat kuning. 
Dari hasil penilaian panelis untuk 
perlakuan P1 dan P2 diperoleh warna 
putih, untuk perlakuan P3, P4 dan P5 
diperoleh warna sangat putih, sedangkan 
untuk perlakuan P6 diperoleh warna 
kuning.  

Perubahan warna pada tahu dapat 
disebabkan karena adanya perbedaan 
persentase suplementasi rumput laut 
Eucheuma cottonii. Di mana semakin 
banyak penambahan persentase rumput 
laut warna yang dihasilkan semakin 
kuning. Hal ini disebabkan karena dalam 
Eucheuma cottonii terdapat pigmen 
fotosintesis berupa klorofil a dan b, 
fikosanin, fikoeritin yang memberi warna 
kecoklatan, coklat kekuningan, oranye 
kekuningan atau hijau (Sze dalam 
Syahbani, 2000).  

 
 

B.5. Aroma 
Berdasarkan data hasil 

pengamatan dan analisis keragaman, 

respon dari panelis mengenai penilaiannya 
terhadap aroma pada masing-masing 
perlakuan dapat dilihat pada Gambar 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 8 menunjukkan bahwa 

suplementasi rumput laut Eucheuma 
cottonii yang berbeda-beda berpengaruh 
terhadap aroma pada tahu. Perlakuan P1 
berbeda nyata dengan perlakuan P6, tetapi 
tidak berbeda nyata dengan perlakuan P2, 
P3, P4, dan P5. Perlakuan P2 tidak 
berbeda nyata dengan perlakuan P1, P3, 
P4, P5 dan P6. Perlakuan P3 tidak berbeda 
nyata dengan perlakuan P1, P2, P4, P5 
dan P6. Perlakuan P4 tidak berbeda nyata 
dengan perlakuan P1, P2, P3, P5 dan P6. 
Perlakuan P5 tidak berbeda nyata dengan 
perlakuan P1, P2, P3, P4, dan P6. 
Perlakuan P6 berbeda nyata dengan 
perlakuan P1, tetapi tidak berbeda nyata 
dengan perlakuan P2, P3, P4 dan P5. 

Purata dari nilai aroma untuk 
masing-masing suplementasi rumput laut 
Eucheuma cottonii berturut-turut dengan 
perlakuan P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 yaitu 
2 ; 2,5 ; 2,5 ; 2,5 ; 3,05 dan 2,5 dengan 
kriteria sangat tidak beraroma rumput laut 
hingga agak beraroma rumput laut. Dari 
hasil penilaian panelis untuk perlakuan P1 
diperoleh tidak beraroma rumput laut, 
sedangkan untuk perlakuan P2, P3, P4, P5 
dan P6 diperoleh agak beraroma rumput 
laut. Hal ini disebabkan karena semakin 
tinggi persentase rumput laut yang 
disuplementasikan pada tahu memberikan 
pengaruh terhadap aroma tahu. Tahu 
memiliki ciri khas aroma yang berasal 
dari kedelai yang sangat kuat yaitu bau 
langu sehingga dengan suplementasi 
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rumput laut Eucheuma cottonii  ini 
memberikan perubahan terhadap aroma 
tahu yang mengarah pada aroma rumput 
laut. 

 
 

B.6. Rasa  
Pengaruh suplementasi rumput 

laut Eucheuma cottonii pada tahu 
memberikan pengaruh yang tidak berbeda  
nyata terhadap tingkat kesukaan panelis 
pada rasa tahu (Tabel 9) dan dapat dilihat 
pada Gambar 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pada Gambar 9 memperlihatkan 
bahwa suplementasi rumput laut 
Eucheuma cottonii memberikan pengaruh 
yang tidak berbeda nyata terhadap rasa 
tahu. Ini diakibatkan karena penambahan 
persentase rumput laut pada tiap 
perlakuan tidak terlalu berbeda jauh yaitu 
hampir sama sehingga rasa yang 
dihasilkan tidak terlalu berbeda jauh atau 
tidak berbeda nyata antar perlakuan.   
Terlihat bahwa nilai skala tertinggi tingkat 
kesukaan panelis terhadap rasa tahu 
diperoleh pada perlakuan suplementasi 
rumput laut Eucheuma cottonii pada 
perlakuan 0%:100% sedangkan yang 
terendah diperoleh pada perlakuan 40%-
60%.  Skala pada perlakuan suplementasi 
rumput laut 0%:100% memberikan skor 
rata-rata 3,5 yang menyatakan rasa suka 
pada tahu. Perlakuan suplementasi rumput 
laut perlakuan 10%:90% memberikan 
skor rata-rata 3,1 yang menyatakan rasa 
tahu agak suka. Perlakuan suplementasi 
rumput laut 20%:80% memberikan skor 
rata-rata 3 yang menyatakan rasa tahu 
agak suka. Perlakuan suplementasi rumput 

laut perlakuan 30%:70% memberikan 
skor rata-rata 3,45 yang menyatakan rasa 
tahu agak suka. Perlakuan suplementasi 
rumput laut 40%:60% memberikan skor 
rata-rata 2.7 yang menyatakan rasa tahu 
agak suka. Perlakuan suplementasi rumput 
laut 50%:50% memberikan skor rata-rata 
2.85 yang menyatakan rasa tahu agak 
suka. 

Berdasarkan uraian tingkat 
kesukaan panelis terhadap rasa tahu di 
atas, dapat dinyatakan bahwa tahu dengan 
suplementasi rumput laut Eucheuma 
cottonii semua perlakuan dapat diterima 
oleh panelis. Hal ini disebabkan karena 
rasa tahu dengan suplementasi rumput laut 
tidak berbeda nyata sehingga 
menghasilkan rasa yang tetap sama seperti 
rasa tahu pada umumnya. Dari semua 
parameter panelis lebih menyukai tahu 
pada perlakuan P1, dimana pada 
perlakuan tersebut tidak ada suplementasi 
rumput laut.  
 

KESIMPULAN  
Suplementasi rumput laut Eucheuma 

cottonii pada tahu kedelai memberikan 
pengaruh berbeda nyata terhadap kadar 
abu,  kadar protein, kadar serat kasar, 
warna (skoring), dan aroma (skoring). 
Tetapi tidak memberikan pengaruh yang 
berbeda nyata terhadap rasa (hedonik). 
Kadar protein perlakuan suplementasi 
rumput laut 0%-40% sesuai dengan syarat 
mutu tahu berdasarkan SNI 01-3142-
1992. Pada parameter organoleptik 
perlakuan yangdisukai oleh panelis adalah 
perlakuan P5 yaitu perbandingan rumput 
laut 40% : kedelai 60%. 
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