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Tahu adalah makanan yang terbuat dari kacang kedelai.Tahu pada umumnya 

memiliki warna putih atau kuning, sehingga penambahan pewarna alami dari 

ekstrak kulit buah naga merah, ekstrak daun suji, dan ekstrak daun pandan akan 

menyebabkan produk memiliki warna yang lebih menarik sehingga dapat 

meningkatkan minat masyarakat dalam mengkonsumsi tahu.Penelitian ini 

dilakukan pada bulan April-Juni 2019 di Laboratorium Rekayasa Bioproses dan 

Pascapanen, Jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian ,Universitas Lampung, 

di Ruang Instrumen Teknologi Hasil Pertanian, Jurusan Teknologi Hasil 

Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, dan di Kediaman Ibu Siti 

Jl.Arjuna Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur. Prosedur 

penelitian dilakukan dengan persiapan alat dan bahan, tahap pembuatan ekstrak 

pewarna alami, tahap perhitungan konsentrasi ekstrak pewarna alami 4% dan 8%, 



 

 

dan tahap pengolahaan tahu dengan ekstrak pewarna alami.Perlakuan yang 

diberikan yaitu konsentrasi 4% dan 8% pada masing-masing ekstrak warna 

dengan 3 kali ulangan. Parameter penelitian terdiri dari uji warna menggunakan 

ColorMeter TES 135 A, uji tekstur menggunkan Brookfield Texture Analizer, dan 

uji organoleptik rasa dan aroma menggunakan 15 orang panelis.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tahu dengan ekstrak pewarna alami daun pandan konsentrasi 

4% merupakan kombinasi perlakuan terbaik berdasarkan uji terkstur, uji warna 

dan uji organoleptik rasa dan aroma.  

 

Kata kunci : tahu, variasi warna, ekstrak, pewarna alami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 

STUDY OF TOFU COLOURING WITH EXTRACT NATURAL COLOR 

FOR TOFU VARIATIONS 
 
 
 

By 

 

 

SERLY ANGGRAINI 

 

 

 

 

Tofu is a food made from soybean. Tofu generally has a white or yellow color, so 

the addition of natural dyes from red dragon fruit peel extract, suji leaf extract, 

and pandan leaf extract will cause the product to have a more attractive color so 

that it can increase people's interest in consuming tofu. This research was 

conducted in April-June 2019 at the Bioprocess and Postharvest Engineering 

Laboratory, Department of Agricultural Engineering, Faculty of Agriculture, 

University of Lampung, in the Agricultural Product Technology Instrument 

Room, Department of Agricultural Product Technology, Faculty of Agriculture, 

University of Lampung, and in the residence of Mrs.SitiJl .ArjunaBanjarrejo 

Village, Batanghari District, East Lampung. The research procedure was carried 

out by preparation of tools and ingredients, the stage of making natural coloring 

extracts, the calculation phase of the concentration of natural coloring extracts of 

4% and 8%, and the processing stage of tofu with natural coloring extracts. The 



 

 

treatments given were 4% and 8% concentrations in each color extract with 3 

replications. The research parameters consisted of a color test using the Color 

Meter TES 135 A, a texture test using Brookfield Texture Analizer, and an 

organoleptic test of taste and aroma using 15 panelists.The results showed that 

tofu with extracts of natural pandan leaves 4% concentration was the best 

treatment combination based on textured and organoleptic tests of taste and 

aroma. 

 

Keywords: tofu, variety of colour, extract, natural coloring 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang dan Masalah 

Tahu adalah makanan yang terbuat dari kacang kedelai. Berbeda dengan tempe 

dan oncom yang berasal dari Indonesia, tahu berasal dari China, seperti halnya 

kecap, taucu, bakpao, dan bakso. Tahu pertama muncul di Tiongkok sejak zaman 

Dinasti Han sekitar 2200 tahun yang lalu. Tahu ditemukan oleh seorang 

bangsawan bernama Liu An, anak dari Kaisar Han Gaouzu yang mendirikan 

Dinasti Han ( Kastyanto, 1999 ). 

 

Tahu selain sebagai sumber protein juga memiliki banyak kandungan lainnya 

yang sangat baik untuk kesehatan manusia. Pada setiap 100 gr tahu mengandung 

68 g kalori, protein 7,8 g, lemak 4,6 g, hidrat arang 1,6 g, kalsium 124 g, fosfor 63 

mg, besi 0,8 mg, vitamin B 0,06 mg, dan air 84,8 g (Partoatmojo, 1991). 

Banyaknya kandungan gizi yang dimiliki mendorong tingginya tingkat konsumsi 

tahu di Indonesia terlebih dengan harganya yang sangat terjangkau.  Konsumsi 

kedelai dapat dilakukan secara langsung dalam bentuk kedelai segar maupun 

secara tidak langsung. Secara tidak langsung maksudnya adalah kedelai diolah 

terlebih dahulu menjadi bahan makanan seperti tahu, tempe, tauco, oncom, dan 

kecap.  



 

 

Tingkat konsumsi bahan makanan yang mengandung kedelai rata-rata per kapita 

menurut (Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2015), pada tahun 2014 

antara lain pada jenis makanan kedelai segar memiliki angka konsumsi 0,0004 

kg/minggu, tahu dengan angka konsumsi 0,1355 kg/minggu, tempe dengan angka 

konsumsi 0,1333 kg/minggu, tauco dengan angka konsumsi 0,0044 Ons/minggu, 

oncom dengan angka konsumsi 0,0114 Ons/minggu, dan kecap dengan angka 

konsumsi 0,0925 ml/minggu. Dapat dilihat bahwa tahu memiliki tingkat konsumsi 

per kapita per minggu yang paling tinggi dibanding jenis makanan yang lainnya 

dan diikuti tempe yang selisihnya tidak jauh dengan tahu. Banyaknya produk 

olahan kedelai dan tingginya tingkat konsumsi berbagai bahan makanan yang 

berasal dari kedelai menyebabkan kedelai menjadi komoditas pangan terpenting 

setelah padi dan jagung. 

 

Berdasarkan Neraca Bahan Makanan ( BKP Kementan , 2014) bahwa dari total 

persediaan kedelai di Indonesia sekitar 60% hingga 70% berasal dari impor. 

Pemerintah melakukan impor karena produksi kedelai dalam negeri tidak dapat 

memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri. Namun mulai tahun 2011 pemerintah 

juga melakukan ekspor walaupun dalam jumlah yang sangat kecil. Sekitar 88% 

dari persediaan kedelai di Indonesia digunakan sebagai bahan dasar untuk diolah 

menjadi bahan makanan, salah satunya menjadi tahu. Dalam mengolah kedelai 

menjadi tahu banyak pengrajin menggunakan campuran kedelai lokal dan kedelai 

impor, namun banyak juga yang memilih hanya menggunakan kedelai impor 

dengan alasan kedelai impor memiliki ukuran yang lebih besar dan lebih tahan 

lama ketika disimpan serta harga yang cenderung lebih murah dibanding kedelai 

lokal. Namun harga kedelai impor terus mengalami fluktuasi karena 
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menyesuaikan nilai tukar rupiah. Hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap 

kegiatan produksi pengrajin tahu dimana ketika terjadi kenaikan harga kedelai 

produsen harus mengurangi volume penjualan atau meningkatkan harga. Untuk 

mengurangi resiko kerugian akibat melonjaknya harga kedelai sementara harga 

tahu yang murah, dilakukan upaya varian warna. Karena, apabila diberikan varian 

warna akan meningkatkan minat masyarakat terhadap konsumsi tahu sehingga 

dapat menambah nilai ekonomi pada tahu. 

 

Tahu pada umumnya memiliki warna putih atau kuning, sehingga penambahan 

pewarna alami dari ekstrak kulit buah naga merah, ekstrak daun suji, dan ekstrak 

daun pandan akan menyebabkan produk memiliki warna yang lebih menarik bagi 

konsumen untuk mengkonsumsi tahu.  Pada mulanya zat warna yang digunakan 

adalah zat warna alami dari tumbuhan dan hewan. Semakin berkembangnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi saat ini, penggunaan zat warna alami semakin 

berkurang dalam industri pangan dan digantikan lebih banyak oleh zat warna 

sintetis. Namun, pewarna sintetis adalah pewarna yang biasa dibuat oleh pabrik-

pabrik yang bahan bakunya menggunakan bahan kimia. Pewarna sintetis sering 

kali memberikan warna yang mencolok dan tidak merata pada bagian makanan 

tersebut dan memberikan rasa yang berbeda seperti sedikit pahit (Rizka, 2013). 

 

Selain daging buah, kulit buah naga juga tidak kalah pentingnya sebab kulit buah 

naga mengandung pigmen antosianin yang bersifat antioksidan. Antosianin 

merupakan zat warna yang berperan memberikan warna ungu, berpotensi menjadi 

warna alami untuk pangan dan dapat dijadikan alternatif  pengganti pewarna 

sintetis yang lebih aman bagi kesehatan (Citramukti, 2008). Warna alami lainnya 
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yang mengandung antioksidan yaitu daun suji (Dracaena angustifolia Roxb) 

selain itu daun suji juga mengandung antikanker, dan pewarna alami selanjutnya 

yaitu daun pandan. Salah satu khasiat pandan wangi ialah sebagai antimikroba 

(antibakteri dan antijamur) yang diduga berasal dari kandungan flavonoid, 

alkaloid, tanin, polifenol, dan saponin yang bertindak sebagai antibakteri yang 

dapat membunuh bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli.(Aisyah, 

2015).  

Maka, urgensi dari penelitiaan ini yaitu mengetahui pengaruh penambahan ekstrak 

kulit buah naga merah, ekstrak daun suji, dan ekstrak daun pandan dengan variasi 

konsentrasi 4% dan 8%  pada bubur kedelai agar tahu yang sebelumnya memiliki 

warna putih menjadi memiki warna yang lebih menarik. Dengan parameter 

pengamatannya yaitu uji warna menggunakan alatColor meter, uji tekstur 

menggunakan alat Brookfield Texture Analizer, dan uji organoleptik aroma dan 

rasa. 

 

 

B.  Perumusan Masalah 

Rumusanmasalahdaripenelitianiniadalah: 

1. Bagaimana menentukan konsentrasi 4% dan 8% ekstrak daun pandan, ekstrak 

daun suji, dan ekstrak kulit buah naga merah menjadi varian terbaik pewarna 

alami tahu? 

 

2. Bagaimana pengaruh pemberian varian warna alami ekstrak daun pandan, 

ekstrak daun suji, dan ekstrak kulit buah naga merah terhadap kualitas tahu ? 
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C. TujuanPenelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh pewarnaan tahu menggunakan ekstrak pewarna alami 

daun suji, daun pandan, dan kulit buah naga merah. 

2. Mengetahui konsentrasi terbaik ekstrak daun suji, ekstrak daun pandan, dan 

ekstrak kulit buah naga merah untuk mewarnai tahu. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

 

1. Sebagai sarana meningkatkan harga jual tahu dengan memberi varian rasa 

yang berbeda namun tetap di sukai masyarakat. 

2. Meningkatkan minat masyarakat terhadap konsumsi tahu. 

 

 

E. Hipotesis Penelitian  

 

Hipotesis dari penelitian ini adalah semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun 

pandan, daun suji, dan kulit buah naga merah yang di tambahkan pada tahu putih 

maka semakin kuat warna, rasa, dan aroma yang dihasilkan.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Tahu Secara Umum 

 

Menurut Suprapti (2005), tahu terbuat dari kacang kedelai dan dilakukan proses 

penggumpalan (pengendapan). Kualitas tahu sangat bervariasi karena perbedaan 

bahan penggumpalan dan perbedaan proses pembuatan. Tahu diproduksi dengan 

memanfaatkan sifat protein, yaitu akan menggumpal bila bereaksi dengan asam. 

Penggumpalan protein dengan asam cuka akan berlangsung secara cepat dan 

serentak diseluruh bagian cairain sari kedelai, sehingga sebagian besar air yang 

semula tercampur dalam sari kedelai akan terperangkap di dalamnya. Pengluaran 

air yang terperangkap tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan tekanan, 

semakin kuat air yang dapat dikeluarkan dari gumpalan protein, gumpalan protein 

itulah yang disebut sebagai “tahu”. Standar kualitas tahu menurut Suprapti (2005), 

sebagai berikut : 

 

1. Air  

Meskipun merupakan komponen terbesar dalam produk tahu, yaitu meliputi 

(80% - 85%), namun air tidak ditetapkan sebagai karakteristik dalam 

penentuan kualitas tahu. 

 



 

 

3. Protein 

Komponen utama yang menentukan kualitas produk tahu adalah kandungan 

proteinnya. Dalam standar mutu tahu, ditetapkan kadar minimal protein 

dalam tahu adalah sebesar 9% dari berat tahu. 

4. Abu  

Abu dalam tahu merupakan unsur mineral yang terkandung dalam kedelai. 

Bila kadar abu terlalu tinggi, berarti telah tercemar oleh kotoran, misalnya 

tanah, pasir yang mungkin disebabkan oleh cara penggunaan batu tahu yang 

kurang benar. Garam (NaCl) termasuk dalam kelompok abu, namun 

keberadaan garam dalam produk tahu merupakan hal disengaja dengan tujuan 

untuk meningkatkan kualitas, daya tahan, dan cita rasa. Selain garam kadar 

abu yang diperbolehkan ada didalam tahu adalah 1 % dari berat tahu. 

5. Serat Kasar 

Serat kasar dari produk tahu berasal dari apas kedelai dan kunyit (pewarna). 

Adapun kadar air maksimal serat yang diperbolehkan adalah 0,1% dari berat 

tahu. 

6. Logam Berbahaya 

Logam berbahaya (As, Pb, Mg, Zn) yang terkandung dalam tahu antara lain 

dapat berasal dari air yang tidak memenuhi syarat standar air minum, serta 

peralatan yang digunakan, terutama alat penggilingan. 

7. Zat Pewarna 

Zat pewarna yang harus digunakan untuk pembuatan tahu adalah pewarna 

alami dan pewarna yang diproduksi khusus untuk makanan. 
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8. Bau dan Rasa 

Adanya penyimpangan bau dan rasa menandakan telah terjadi kerusakan (basi 

atau busuk) atau pencemaran oleh bahan lain. 

9. Lendir dan Jamur 

Keberadaan lendir dan jamur menandakan adanya kerusakan atau kebusukan. 

10. Bahan Pengawet 

Untuk mempepanjang masa simpan, maka tahu dapat dicampur bahan 

pengawet yang diizinkan berdasarkan SK Mentri Kesehatan, antara lain: 

a. Natrium benzoat dengan dosis 0,1%,  

b. Nipagin dengan dosis maksimal 0,085, dan  

c. Asam propeonat dengan dosis maksimal 0,3% 

11. Bakteri Colli 

Bakteri ini dapat berada dalam produk tahu bila mana dalam proses 

pembuatannya digunakan air yang tidak memenuhi standar air minum. 

 

 

 

B. Bahan Baku Pembuatan Tahu 

 

1. Kedelai 

Kedelai atau tanaman kedelai adalah salah satu tanaman polong-polongan 

yang menjadi bahan dasar dalam pembuatan, tahu, kecap, maupun tempe. Kedelai 

yang di budidayakan sebenarnya terdiri dari dua spesies : Glycine max (disebut 

juga kedelai putih, yang bijinya bisa berwarna kuning, agak putih, atau hijau) dan 

Glycine Soja ( Kedelai hitam, berbiji hitam). G max merupakan tanaman asli 

wilayah Asia subtropik seperti Tiongkok dan Jepang selatan. Sementara G. Soja 
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merupakan tanaman asli Asia tropis dan Asia Tenggara (Suprapti,2005). 

Klasifikasikan kacang kedelai sebagai berikut : 

 

Gambar 1. Kacang Kedelai  

Kingdom : Plantae 

Devisi  : Spermathopyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Fabales 

Familia  : Fabaceae 

Sub famili : Faboideae 

Genus  : Glycine (L.) Merrl 

Spesies : Glycine max 

 

Kedelai memiliki kandungan unsur gizi yang relatif tinggi dan lengkap. Kedelai 

juga mengandung protein dan lemak berkualitas tinggi. Disamping itu juga, 

mengandung vitamin dan mineral dalam jumlah yang cukup tinggi (Suprapti, 

2005). Kacang kedelai tidak memiliki kandungan kolesterol, sumber yang baik 

dari isoflavon dan polytochimical yang penting untuk melindungi tubuh melawan 

serangan penyakit, seperti penyakit kanker dan penyakit ginjal, berkhasiat untuk 

9 



 

 

menurunkan kadar kolesterol, antioksidan pencegah osteoporosis dan zat imunitas 

(Arixs,2006). 

 

Makanan yang berasal dari kedelai diyakini dapat menurunkan resiko penyakit 

jantung koroner. Konsumsi makanan yang berasal dari kedelai secara teratur dapat 

menurunkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, dan meningkatkan kesehatan 

arteri (Esti,2001). Kedelai juga mengandung zat anti gizi dan senyawa penyebab  

“ off flavour”. Senyawa yang berpengaruh terhadap olahan produk kedelai yaitu : 

antitripsin, hemoglutinin, asam fitat, oligosakarida, dan penyebab flatubusi. 

Sedangkan senyawa penyebab “ off flavour” pada kedelai adalah glukosida, 

saponin, estrogrn, dan senyawa penyebab alergi. Dalam pengolahan, senyawa-

senyawa tersebut harus dihilangkan atau dinonaktifkan sehingga akan dihasilkan 

produk olahan kedelai dengan mutu terbaik dan aman untuk dikonsumsi. 

(Koswara, 1992) 

 

Untuk menjadikan kedelai sebagai makanan yang mudah dicerna, maka zat anti 

gizi diinaktifkan terlebih dahulu dengan perlakuan panas atau pH. Beberapa zat 

anti gizi tersebut antara lain typsin inhibitor, hemoglutin, rapinosa, stakiosin, 

asam pitat, saponin, isoflaponoid, dan lifopsigenenase (Estiasih,2005). Adapun 

penggunaan rata-rata jenis makanan yang mengandung kedelai antara lain sebagai 

berikut : 
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Tabel 1.Rata-rata Konsumsi Per Kapita Bahan Makanan yang Mengandung 

Kedelai  

 

                                                                     Konsumsi ( Unit/Kap/ Minggu) 

No    Jenis Makanan        Satuan       2011     2012        2013       2014      2015 

1       Kedelai segar             kg           0,001       0,001       0,001      0,0004             - 

2       Tahu                           kg           0,142       0,134       0,135      0,1355     0,144 

3       Tempe                        kg           0,140       0,136       0,136      0,1333     0,134 

4       Tauco                        Ons          0,006       0,005       0,005      0,0044             - 

5       Oncom                      Ons          0,014       0,012       0,011      0,0114             - 

6       Kecap                      140 ml       0,092       0,078       0,085      0,0925             - 

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2015 

 

2. Bahan Penggumpal  

Bahan penggumpal digunakan untuk mengendapkan protein dan larutan pada sari 

kedelai. Beberapa bahan penggumpal yang dapat digunakan adalah batu tahu atau 

siokan (sebagian besar kandungannya berupa kalsium sulfat), asam cuka, biang 

tahu, kalsium, sulfat murni, dan glucano-delta-lacton (GDL). 

(Sarwono dan Saragih, 2003) 

 

“whey” menurut Suprapti (2005) merupakan cairan yang diperoleh selama proses 

penggumpalan protein dan susu kedelai. “whey”tahu hasil pengepresan yang telah 

didiamkan semalam pada suhu kamar pada umumnya digunakan sebagai koagulan 

dalam proses pembuatan tahu. Secara tradisional, “whey” tersebut akan 

mengalami fermentasi oleh bakteri asam laktat yang dapat menggumpalkan 

protein kedelai menjadi tahu, “whey” yang terfermentasi terdiri dari asam laktat, 

dan asam asetat dalam jumlah kecil sebagai penggumpal jenis ini termasuk 

golongan asam. (Departemen Perindustrian, 1998) 
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3. Air Bersih 

Proses pembuatan tahu memerlukan air bersih sebanyak sepuluh kali lipat volume 

bahan baku yang digunakan. Air bersih di gunakan dalam kegiatan perendaman 

kedelai, pencucian bahan dan alat, penggilingan kedelai, pengenceran bubur 

kedelai dan sebagainya. Air yang digunakan harus memenuhi standar air minum, 

yaitu bersih, jernih, tidak beraroma, dan tidak mengandung logam berbahaya 

(Suprapti, 2005). 

 

4. Bahan Pelunak  

Tingkat kelemahan hasil penggilingan, kapasitas dan rendemen sangat bergantung 

pada kondisi atau kemampuan mesin penggiling serta tingkat kelunakan kedelai. 

Dengan perendaman, kedelai hanya mengembang karena menyerap air, namun 

tidak menjadi lunak, bahkan dengan perebusan pun dibutuhkan waktu relatif lama. 

Oleh karena itu, untuk melunakan kedelai diperlukan bahan kimia yang berfungsi 

sebagai pelunak, yaitu soda kue yang digunakan dengan dosis 5 g/10 liter air 

rendaman (Suprapti,2005). 

 

5. Garam  

Penambahan garam dalam bubur tahu yang akan di cetak menyebabkan tahu 

menjadi semakin awet dan mempunyai rasa yang semakin lezat (gurih), apalagi 

bila disertai kepadatan yang cukup tinggi (Suprapti,2005). 
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C. FaktorYang Mempengaruhi Kualitas Tahu 

Menurut Suprapti (2005) beberapa hal yang mempengaruhi kualitas tahu antara 

lain : 

1. Tingkat Kepadatan 

Pembuatan tahu padat (dimampatkan) seperti tahu kediri, memerlukan bahan 

jauh lebih banyak dari pada bahan yang diperlukan dalam pembuatan tahu 

gembur. 

2. Adanya Bau Asam 

Tahu yang dicetak tidak terlalu padat umumnya relatif mudah rusak (karena 

kadar air lebih tinggi). Oleh karena itu umumnya tahu gembur di pasarkan 

atau dijual dengan di rendam air. Selain mengawetkan perlakuan ini juga 

dapat mencegah mengecilnya ukuran tahu karena kandungan airnya keluar. 

Air perendaman harus diganti setiap hari untuk mencegah tahu berlendir. 

3. Penampilan  

Penampilan produk tahu menyangkut warna serta keseragaman bentuk dan 

ukuran. Warna yang biasa di gunakan untuk tahu adalah kuning di samping 

warna aslinya (putih). Sedangkan untuk mendapatkan bentuk dan ukuran 

yang sama dapat di cetakan. 

4. Cita Rasa Tahu 

Cita rasa tahu akan menjadi lebih lezat apabila kedalam bakal tahu (sebelum 

di cetak) di tambahkan bahan-bahan yang dapat berfungsi sebagai penyedap 

rasa, seperti garam dan flavour buatan. 
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D. Pewarna Alami Bahan Makanan 

Warna merupakan salah satu aspek yang penting untuk produk makanan. Pada 

bahan pangan, warna menjadi ukuran terhadap mutu dan indikator kesegaran atau 

kematangan. Produk pangan memerlukan nilai gizi dan tekstur yang baik, tetapi 

juga memiliki rasa yang enak dan warna yang menarik agar konsumen tertarik 

membeli produk pangan tersebut (Winarno, 1992). 

Di Indonesia undang-undang penggunaan zat pewarna belum memasyarakat 

sehingga terdapat kecendrungan penyimpangan pemakaian zat pewarna untuk 

berbagai bahan pangan olah produsen, misalnya pemakaian zat pewarna tekstil 

dan kulit dipakai untuk mewarnai makanan. Hal tersebut jelas berbahaya bagi 

kesehatan, karena residu logam berat pada zat pewarna tersebut bersifat 

karsinogenik (Winarno, 1994).  

Cara menghindari penggunaan pewarna makanan berbahaya dapat mengganti 

pewarna makanan menggunakan pewarna alami yang mudah ditemukan.  Pewarna 

alami merupakan zat pewarna alami yang diperoleh dari tumbuhan, hewan, atau 

sumber-sumber mineral (Winarno, 1997). Tanaman memiliki warna yang bisa 

digunakan sebagai pewarna alami pada makanan. Beberapa pewarna alami seperti 

kunyit, paprika, bit digunakan sebagai pewarna pada bahan pangan yang aman 

dikonsumsi (Cahyadi, 2009). 

Salah satu pewarna alami yang sering digunakan pada makanan dan minuman 

adalah warna hijau dan ungu. Daun suji dan pandan merupakan salah satu sumber 

warna hijau yang paling banyak digunakan sebagai bahan pewarna hijau pada 
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makanan tradisional.Tetapi untuk mereka yang bertempat tinggal di daerah 

perkotaan, mencari daun suji untuk dipakai pewarna hijau makanan adalah bukan 

hal yang mudah. Penyediaan bahan pewarna dalam bentuk ekstrak pewarna akan 

membantu kepraktisan dalam aplikasi penambahan warna makanan. Secara 

tradisional, penggunaan daun suji sebagai pewarna dilakukan dengan cara 

penumbukan daun dan diekstrak dengan air, lalu ditambahkan pada makanan atau 

minuman (Risanto dan Yuniasri, 1994). 

Daun pandan (Pandanus amaryllifolius) termasuk dalam family Pandanaceae 

dimanfaatkan sebagai bahan pewarna dan pewangi makanan, serat tekstil, serta 

penghasil minyak atsiri (Stone,1992). Salah satu khasiat pandan wangi ialah 

sebagai antimikroba (antibakteri dan antijamur) yang diduga berasal dari 

kandungan flavonoid, alkaloid, tanin, polifenol, dan saponin yang bertindak 

sebagai antibakteri yang dapat membunuh bakteri Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli  (Aisyah, 2015).  

Pewarna alami lain yang dapat digunakan yaitu dengan memanfaatkan buah naga 

merah (Hylocereus costaricensis) sebagai pewarna ungu alami. Selain daging 

buah, kulit buah naga juga tidak kalah pentingnya sebab kulit buah naga 

mengandung pigmen antosianin yang bersifat antioksidan. Antosianin merupakan 

zat warna yang berperan memberikan warna ungu, berpotensi memberikan warna 

alami untuk pangan dan dapat dijadikan alternatif pengganti pewarna sintetis yang 

lebih aman bagi kesehatan (Citramukti,2008). 
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III.  METODE PENELITIAN 

 
 
 

A. Waktu dan Tempat  

 

Penelitian ini dilakukan pada bulan April-Juni 2019 diLaboratorium Rekayasa 

Bioproses dan Pascapanen, Jurusan Teknik Pertanian dan di Ruang Instrumen 

Teknologi Hasil Pertanian, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, 

Universitas Lampung, Serta di Kediaman Ibu Siti yang beralamat di Jl.Arjuna 

Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur sebagai sumber bubur 

kedelai. 

 

B. Alat dan Bahan Penelitian 

 

Alat yang digunakan pada penelitianini antara lain baskom, pisau, panci, gelas 

ukur, blender, kompor gas,sendok, kain saring,  saringan santan, botol dan kotak 

makan plastik.Sedangkan bahan yang digunakandalampenelitian ini adalah daun 

suji, daun pandan, kulit buah naga merah ,bubur kedelai, asam cuka , garam, dan 

air. 

 



 

 

C. Prosedur Penelitian 

 

1. Tahap Persiapan 

Disiapkan semua peralatan, bahan dan sarana pendukung yang diperlukan dalam 

pembuatan ekstrak pewarna alami tahu. 

 

2. Tahap Pembuatan Ekstrak Pewarna Alami 

Penelitianinidilakukandalambeberapatahappembuatan ekstrak daun suji, daun 

pandan, dan buah naga merah.Langkah-langkah pembuatan ekstrak pewarna alami 

menggunakan daun suji, daun pandan, dan kulit buah naga merah adalah dengan 

disortasi daun suji dan daun pandan pilih bagian paling tua (mempunyai 

kandungan klorofil yang tinggi) dan disortasi kulit buah naga merah. Daun suji, 

daun pandan, dan kulit buah naga merah masing-masing dibersihkan dan dicuci 

dengan air sampai bersih dari kotoran, dipotong kecil-kecil menggunakan 

pisau.Selanjutnya ditambahan 1000 ml air pada masing-masing potongan bahan 

ekstrak dan dihaluskan menggunakan blender. Bahan ekstrak yang sudah halus 

disaring menggunakan  saringan santan sampai terpisah dari ampasnya, masing-

masing air ekstrak kemudian diukur menggunakan gelas ukur dan ditambahkan air 

hingga ekstrak sebanyak 2000 ml, dan dimasukan bahan ekstrak kedalam botol.  

 

3. Tahap Perhitungan Konsentrasi Ekstrak Pewarna Alami. 

Ekstrak pewarna dibedakan berdasarkan variasi konsentrasi 4 % dan 8%, untuk 

mendapatkan konsentrasi yang diinginkan dilakukan dengan perhitungan 

konsetrasi ekstrak pewarna alami. Adapun langkah perhitungan yaitu dengan 

dikocok terlebih dahulu masing-masing ekstrak pewarna alami, diukur 10 ml 
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ekstrak pewarna alami menggunakan gelas ukur, ditandai cawan porselin dengan 

cawan 1 untuk uji konsentrasi ekstrak daun suji, cawan 2 untuk uji konsentrasi 

daun pandan, dan cawan 3 untuk uji konsentrasi kulit buah naga merah, ditimbang 

masing-masing cawan porselin menggunakan timbangan digital, dicatat hasil 

penimbangan berat cawan. Masing-masing cawan porselit tersebut dimasukkan 10 

ml esktrak pewarna alami. kemudian ditimbang menggunakan timbangan digital 

untuk mengukur berat sampel ekstrak pewarna alami basah, setelah ekstrak 

pewarna alami ditimbang kemudian dimasukkan kedalam oven dengan suhu ± 

100 
o
C selama ± 24 jam, ditimbang kembali ekstrak pewarna yang sudah kering. 

Dilakukan perhitungan konsentrasi ekstrak pewarna alami daun suji, daun pandan, 

dan kulit buah naga merah menggunkan rumus perhitungan konsentrasi untuk 

mendapatkan konsentrasi 4% dan 8% dapat dengan menambahkan air atau di 

panaskan menggunakan api kecil. 

 

4.  Tahap Pengolahan Tahu Dengan Ekstrak Pewarna 

Dilakukan pemasakan 4,6 liter  bubur kedelai bahan pembuat tahu, dimasak pada 

suhu 70-80 
o
C diaduk-aduk jangan sampai bubur kedelai mengental, diukur 750 

ml bubur kedelai yang sudah dimasak (untuk masing-masing variasi konsentrasi 

ekstrak pewarna alami menggunakan 750 ml bubur kedelai), dimasukkan 250 ml 

ekstrak pewarna alami kedalam bubur kedelai dan diaduk hingga warna tercampur 

rata, dimasukkan 50 ml asam cuka dan diaduk, setelah bubur kedelai menggumpal 

kemudian disaring menggunakan kain saring dan dicetak berbentuk bulat 

menggunakan kain, dan disimpan didalam kotak makan plastik..
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D.  Rancangan Percobaan 

 

Rancangan percobaan pada penelitian ini menggunakan metode RALF 

(Rancangan Acak Lengkap Faktorial) dengan dua faktor dan tiga kali ulangan. 

Kemudian dianalisis secara statistik menggunakan program SAS. 

Faktor pertama adalah jenis ekstrak pewarna alami (A) : 

- A1 = ekstrak daun suji 

 

-A2 = ekstrak daun pandan  

 

-A3 = ekstrak kulit buah naga merah 

 

Faktor kedua adalah konsentrasi ekstrak pewarna alami (B) : 

- B1 = 4 % 

- B2 = 8 % 

 

Tabel 2. Perlakuan variasi konsentrasi pada ekstrak pewarna alami pada tahu  

                      Perlakuan                                                    Ulangan 

Ekstrak warna  Konsentrasi           1        2    3 

      (A)         (B) 

      A1         B1         A1B1     A1B1 A1B1 

      B2         A1B2     A1B2 A1B2 

      A2         B1         A2B1     A2B1 A2B1 

         B2         A2B2     A2B2 A2B2 

      A3         B1         A3B1     A3B1 A3B1 

         B2         A3B2     A3B2 A3B2 
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Gambar2. Diagram alir pembuatan ekstrak pewarna alami 

 

Penyiapan alat dan bahan 

Disortasi daun suji, daun pandan, kulit buah naga 
merah 

Mulai 

Dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil daun suji, 
daun pandan, kulit buah naga merah. 

Dicuci hingga bersih potongan daun suji, daun 
pandan, kulit buah naga merah. 

Ditambahkan air dan di blender 

Disaring ekstrak pewarna 

Diukur menggunakan gelas ukur hingga 2000 ml 
ekstrak pewarna 

Dilakukan perhitungan konsentrasi ekstrak 
pewarna 4 % dan 8% 
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Gambar 3. Diagram alir proses pembuatan tahu dengan ekstrak pewarna  
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Mulai 

Penyiapan alat dan bahan 

Dimasak 4,6 liter bubur kedelai menggunakkan api 
sedang pada suhu ± 70-80 o C 

Diukur 750 ml bubur kedelai masak menggunkan gelas 
ukur 

Diukur 250 ml masing-masing ekstrak pewarna dan 
dengan konsentrasi 4% dan 8%  

Dicampurkan 250 ml ekstrak pewarna kedalam 750 
ml bubur kedelai 

Diaduk hingga tercampur rata 

Ditambahkan 50 ml asam cuka hingga menggumpal 

Disaring dan dicetak menggunkan kain  

Analisis data 

Hasil 



 

 

E  Perhitungan Konsentrasi Ekstrak Pewarna 

Untuk mendapatkan konsentrasi ekstak pewarna alami daun suji, daun pandan, 

dan kulit buah naga merah 4% dan 8% maka dihitung menggunkan rumus : 

 

C   =        
Mp        

x 100 % 
Mp + Mc 

 

Keterangan :  

C    = Konsentrasi (%) 

Mp  = Masa Zat terlarut (gram) 

Mc  = Masa Zat pelarut (gram). 

 

 

F  Parameter Penelitian  

Parameter yang akan diamati pada penelitian ini adalah : 

- Uji warna 

- Aroma pada tahu 

- Cita rasa tahu 

- Tekstur tahu 

 

G  Prosedur Analisis 

1.  Uji Organoleptik 

Pengujianorganoleptik adalah pengujian yang didasarkan pada proses 

pengindraan. Bagian organ tubuh yang berperan dalam pengindraan adalah mata, 

telinga, indra pencicip, indra pembau dan indra perabaan atau sentuhan. 

Kemampuan alat indra memberikan kesan atau tanggapan dapat dianalisis atau 

        22 



 

 

dibedakan berdasarkan jenis kesan. Luas daerah kesan adalah gambaran dari 

sebaran atau cakupan alat indra yang menerima rangsangan. Kemampuan 

memberikan kesan dapat dibedakan berdasarkan kemampuan alat indra 

memberikan reaksi atas rangsangan yang diterima. Kemampuan tersebut meliputi 

kemampuan mendeteksi (detection), mengenali (recognition), membedakan 

(discrimination), membandingkan (scalling) dan kemampuan menyatakan suka 

atau tidak suka (hedonik) (Saleh, 2004).  

Untuk melaksanakan penelitian organoleptik diperlukan 15 orang panelis yang 

terdiri dari mahasiswa jurusan teknik pertanian universitas lampung yang bersifat 

semi terlatih. Dalam penilaian mutu atau analisis sifat-sifat sensori suatu 

komoditi, panel bertindak sebagai instrumen atau alat. Panel ini terdiri dari orang 

atau kelompok yang bertugas menilai sifat atau mutu komoditi berdasarkan kesan 

subjektif. Orang yang menjadi anggota panel disebut panelis. 

Kriteria-kriteria tersebut sudah dapat dikaitkan untuk mrwakili kualitas suatau 

bahan pangan, baik minuman ataupun makanan. Selain itu, sistem ini sudah 

banyak digunakan sebagai alat bantu dalam laboratorium dan bidang lainnya. 

Namun, hasil yang didapat tidak 100% menjamin kebenaran, karena didalamnya 

hanya diperlihatkan perlakuan yang terbaik atau yang paling disenangai oleh para 

panelis. Uji organoleptik ini biasa disebut dengan uji hedonik.  

Pengujian organoleptik dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan pada tahu 

yang mempunyai perbedaan warna, tekstur, aroma, dan rasa dengan skala mutu 

nya sangat tidak suka diberi skor (1), tidak suka diberi skor (2), netral diberi skor 

(3), suka diberi skor (4), dan sangat suka diberi skor (5) pada tahu dengan ekstrak 
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pewarna alami kulit buah naga merah, daun suji, dan daun pandan. Uji 

organoleptik berdasarkan 15 orang panelis dan dilakukan uji organoleptik rasa dan 

aroma tahu.  

 

2. Uji Warna  

Evaluasi warna tahu dengan ekstrak pewarna alami daun suji, daun pandan, 

dan kulit buah naga merah dilakukan dengan menggunakan alat sensor warna 

Color Meter TES 135 A sehingga diperoleh nilai  L*a*b*. Besaran CIE_L* untuk 

mendeskripsikan kecerahan warna, 0 untuk hitam dan L*= 100 untuk putih, 

dimensi CIE_a* mendeskripsikan jenis warna hijau-merah, dimana angka a* 

negatif mengindikasikan warna hijau dan sebaliknya CIE_a* positif 

mengindikasikan warna merah, dimensi CIE_b* untuk jenis warna biru-kuning, 

dimana angka b* negatif mengindikasikan warna biru dan sebaliknya CIE_b* 

positif mengindikasikan warna kuning  (Winarno, 1992) 

 

 

3. Aroma Pada Tahu 

Aroma dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat diamati dengan indra 

penciuman. Di dalam industri pangan, pengujian terhadap bau atau aroma 

dianggap penting karena dengan cepat dapat memberikan hasil penilaian terhadap 

produk tentang diterima atau tidaknya produk tersebut. Selain itu, aroma juga 

dapat digunakan sebagai indikator terjadinya kerusakan pada produk (Kartika et 

al, 1988).  
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Uji aroma pada tahu dapat dilakukan dengan uji organoleptik atau uji hedonik. 

Dari 15 orang panelis diberikan kesempatan untuk merasakan aroma pada 

beberapa sampel tahu. Masing-masing panelis memberikan penilaian aroma 

terbaik dari masing-masing sampel tahu dengan memberikan skor nilai sangat 

tidak suka diberi skor (1), tidak suka diberi skor (2), netral diberi skor (3), suka 

diberi skor (4), dan sangat suka diberi skor (5) pada masing-masing ulangan 

sampel dengan ekstrak pewarna alami, kemudian hasilnya dibandingkan dari 

masing-masing sampel dengan kesukaan panelis dengan  tahu putih biasa. 

 

4. Tekstur Tahu 

Tekstur tahu dengan ekstrak pewarna alami daun suji, daun pandan, dan kulit 

buah naga merah dianalisis menggunakan Brookfield Texture Analizer. Sample 

tahu dengan ekstrak pewarna diambil 50 gram, ditekan dengan probe (diameter 6 

mm) sebanyak dua kali, kecepatan probe diatur 5 mm/s dan sampel ditekan 

sampai 30% tinggi awal. Parameter yang diamati meliputi hardness(kekerasan). 

 

5. Cita Rasa Tahu 

Rasa merupakan tingkat kesukaan dari tahu yang diamati dengan indra perasa. Uji 

cita rasa pada tahu dapat dilakukan dengan uji organoleptik dari 15 orang panelis. 

Masing-masing panelis memberikan penilaian cita rasa terbaik dari masing-

masing sampel tahu dengan memberikan skor nilai sangat tidak suka diberi skor 

(1), tidak suka diberi skor (2), netral diberi skor (3), suka diberi skor (4), dan 

sangat suka diberi skor (5) pada masing-masing ulangan sampel dengan ekstrak 
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pewarna alami, kemudian hasilnya dibandingkan dari masing-masing sampel 

dengan kesukaan panelis dengan tahu putih biasa. 

6 . Analisis Data 

Analisis ragam terhadap parameter pengamatan dilakukan dengan menggunkan 

aplikasi SAS 9 . Uji lanjut menggunakan uji Duncan 5% dilakukan apabila 

terdapat perbedaan yang nyata. Data yang diperoleh ditampilkan dalam bentuk 

tabel dan grafik untuk mempermudah interpretasi data. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. SIMPULAN  

 

 

Kesimpulan penelitian ini adalah : 

1. Uji warna tahu menunjukkan bahwa konsentrasi 4% memiliki derajat putih 

(L*) yang lebih tinggi dari konsentrasi 8%, sedangkan konsentrasi 8% 

memiliki derajat kehijauan (a*) dan derajat kebiruan (b*) lebih tinggi 

dibandingkan konsentrasi ekstrak pewarna 4%. 

2. Hasil uji tekstur tahu lebih baik pada kombinasi perlakuan dengan ekstrak 

pewarna alami daun pandan 4% karena memiliki nilai hardness tertinggi. 

3. Hasil uji organoleptik rasa dan aroma kombinasi perlakuan tahu dengan 

ekstrak pewarna alami daun pandan konsentrasi 4% lebih baik 

dibandingkan dengan kombinasi perlakuan yang lain karena lebih banyak 

disukai panelis. 

 

B. SARAN  

Memvariasikan produk tahu dengan ekstrak pewarna alami daun suji, daun 

pandan, dan kulit buah naga merah dapat dilakukan oleh pengrajin tahu, untuk 

memvariasikan tampilan tahu agar menambah minat masyarakat terhadap 

konsumsi tahu. 
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