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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tahu merupakan makanan berbasis kedelai yang disukai oleh masyarakat 

pada umumnya dikarenakan kandungan protein yang tinggi serta memiliki harga 

yang terjangkau. Kedelai sebagai bahan pokok tahu merupakan sumber protein 

nabati yang dibutuhkan masyarakat Indonesia, sehingga adanya peningkatan 

kebutuhan kedelai dari tahun ke tahun (Sekarmurti et al., 2018). Rata-rata 

kebutuhan kedelai dalam negeri kurang lebih 2,2 juta ton per tahun, namun hanya 

600 ribu ton yang mampu dipenuhi oleh petani kedelai lokal dan sisanya 1,6 juta 

ton dipenuhi dari impor (Badan Pusat Statistik, 2015). 

Dilihat dari kekurangan kapasitas kedelai di Indonesia, alternatif pengganti 

kedelai pun menjadi salah satu pokok pikiran yang dapat ditelaah. Selain kacang 

kedelai, susu sapi segar adalah sumber bahan baku yang kaya akan protein. Protein 

terdiri dari kasein, laktoglobulin dan laktaalbumin. Rata-rata produktivitas susu sapi 

segar perah di Indonesia per hari mencapai 10,7 liter per ekor per hari dan 3.264 

liter per laktasi (Larasati, 2016), yang artinya masih sangat banyak peluang untuk 

mengolah susu sapi segar untuk menggantikan peran kedelai. Susu sapi segar 

biasanya dikonsumsi langsung atau dijadikan pangan olahan seperti keju dan 

yoghurt. Salah satu upaya pengolahan susu yang efisien dan ekonomis, yaitu 

dengan mengolah susu menjadi tahu susu. Penganekaragaman olahan susu 

merupakan hal yang penting, artinya usaha untuk perbaikan gizi masyarakat 

terutama bagi masyarakat yang kurang suka dalam mengkonsumsi susu segar. 
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Dalam penelitian Anggranini, et al. (2013) menyatakan bahwa susu sapi 

segar dapat dibuat seperti tahu kedelai komersil. Menurut Dewanti (2000) tahu susu 

merupakan hasil olahan air susu yang mempunyai bentuk dan warna mirip tahu 

kedelai namun tektur yang diperoleh lebih halus dan baunya lebih menyerupai bau 

keju. Salah satu faktor yang memengaruhi hasil tahu adalah koagulan yang 

digunakan untuk menggumpalkan tahu. Tahu dengan koagulan kalsium fosfat 

relatif menghasilkan tahu yang bertekstur keras, sedangkan koagulan asam asetat 

relatif menghasilkan tahu dengan rasa yang lebih asam. Salah satu penggumpal 

lainnya yaitu enzim bromelin yang bersifat proteolitik, berfungsi untuk 

mendenaturasi protein pada susu yaitu kasein. sehingga sistem emulsi menjadi tidak 

stabil dan bahan lainnya dapat terpisah dari sistem emulsi (Santi et al., 2017). 

Sebaliknya pada tahu kedelai komersil tidak dapat digunakan enzim bromelin 

sebagai penggumpal. Protein kedelai yang sebagian besar adalah globulin, 

mempunyai titik isoelektris 4,1 - 4,6. Globulin akan mengendap pada pH 4,1 

sedangkan protein lainnya seperti proteosa, prolamin dan albumin bersifat larut 

dalam air sehingga diperkirakan penurunan kadar protein dalam perebusan 

(Suhaedi, 2003). Hal ini tidak sesuai dengan prinsip kerja bromelin yang 

menggumpalkan kasein pada pH 6,5 serta fungsinya dalam memecah ikatan peptida 

pada kasein. 

Enzim bromelin terdapat dalam semua jaringan tanaman nanas khususnya 

dalam bagian bonggol. Protein dalam nanas mengandung protease bromelin. Nanas 

merupakan sumber protease dengan konsentrasi tinggi dalam buah yang masak 

(Purba et al., 2018). Bonggol nanas umumnya adalah bagian nanas yang dibuang 

dan tidak dikonsumsi. Limbah nanas seperti bonggol terdapat asam-asam organik 
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seperti asam sitrat, asam malat dan asam oksalat. Asam berfungsi untuk 

menurunkan pH sampai titik isoelektrik sehingga partikel kehilangan muatan atau 

netral menyebabkan terjadinya penggumpalan (Surawijaya et al., 2012). Bonggol 

atau hati nanas yang biasa dibuang dan tidak dimanfaatkan, dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber enzim bromelin yang dapat menjadi alternatif zat penggumpal 

seperti koagulan dalam tahu. Berdasarkan Murniati (2006), bonggol nanas memiliki 

kandungan enzim bromelin paling tinggi dalam buah nanas utuh dengan nilai 0,1%-

0,6% dibandingkan dengan bagian buah nanas yang lainnya. 

Enzim bromelin dari bonggol nanas diharapkan menjadi koagulan yang 

tepat untuk menggumpalkan kasein dalam susu sapi segar dalam proses pembuatan 

tahu susu. Pembuatan tahu susu pada prinsipnya adalah sama dengan pembuatan 

tahu dari kacang kedelai bahkan lebih singkat waktu pengolahannya (Astawan 

dalam Rokhayati, 2011). Prinsip pengolahannya yaitu menggumpalkan protein 

dalam susu (kasein) yang bisa dilakukan dengan menambahkan ekstrak kasar enzim 

bromelin dari bonggol nanas. Penggumpalan protein tersebut dapat dilakukan 

dengan cara pemanasan lalu kemudian dicetak (Paramitha, 2017). 

1.2 Rumusan Masalah 

Nanas merupakan buah yang banyak dikonsumsi masyarakat di negara 

tropis khususnya Indonesia. Buah nanas tergolong dalam buah yang bersifat 

ekonomis yang biasa dikonsumsi sebagai buah segar maupun olahan seperti jus dan 

selai. Permintaan yang banyak pada buah nanas menghasilkan bagian nanas yang 

banyak tidak dipergunakan seperti kulit buah, batang, mahkota, dan bonggol nanas. 

Bonggol nanas dapat dimanfaatkan sebagai sumber enzim bromelin yang 

mempunyai banyak manfaat secara kimiawi dalam bidang pangan. Enzim bromelin 
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merupakan enzim protease yang dapat memecah gugus protein menjadi asam amino 

sederhana. Pemanfaatan enzim bromelin ini dapat diaplikasikan dalam 

memproduksi tahu yaitu sebagai koagulan alami untuk menggumpalkan protein. 

Tahu itu sendiri merupakan sumber pangan protein nabati berbahan dasar kedelai 

yang sudah dikonsumsi masyarakat Indonesia sejak dulu.  

Tahu yang menjadi salah satu sumber pangan Indonesia pastinya sangat 

banyak diproduksi. Pangan olahan kedelai seperti tahu dan tempe saat ini 

diproduksi melebihi batas panen kedelai sehingga harus dilakukan ekspor. Salah 

satu alternatif lain dari mengolah kacang kedelai menjadi tahu yaitu 

menggantikannya dengan susu sapi segar. Susu sapi segar diketahui mempunyai 

protein, lemak dan mineral yang lebih tinggi dibanding kacang kedelai. Susu sapi 

segar tidak menimbulkan bau langu yang ada pada kedelai sehingga tahu yang 

dihasilkan tidak berbau. Jenis protein dari susu sapi segar berbeda dari kacang 

kedelai sehingga menghasilkan sifat koagulasi yang berbeda. Protein dari susu yang 

berinteraksi dengan enzim bromelin membuat tekstur tahu kenyal. Metode 

pembuatan tahu susu juga lebih mudah dan cepat karena hanya ada 1 tahap yang 

penting yaitu penggumpalan menggunakan enzim bromelin dari bonggol nanas 

sebagai koagulan alami. Selain dapat menggumpalkan kasein dalam susu, enzim 

bromelin juga dapat memecah protein menjadi lebih sederhana sehingga dapat 

meningkatkan kadar protein pada tahu. 

Kandungan gizi dalam susu terdapat dalam perbandingan yang seimbang, 

susu sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan kesehatan manusia. Penggunaan 

susu sapi segar sebagai subtitusi kacang kedelai diharapkan meningkatkan nutrisi 

konsumen. Pemanfaatan bonggol nanas sebagai sumber enzim bromelin juga 
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diharapkan menjadi solusi sebagai alternatif koagulan dan kegunaan lainnya 

khususnya dalam membuat tahu dari susu sapi segar. 

1.3 Tujuan 

Tujuan dilakukannya penelitian ini terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan 

khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk membuat tahu dari susu sapi 

segar dengan memanfaatkan ekstrak kasar enzim bromelin dari bonggol nanas 

sebagai koagulan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan ekstrak kasar enzim bromelin terbaik dari dua jenis bonggol 

nanas berdasarkan kadar protein dan aktivitas enzimnya. 

2. Menganalisis perbandingan konsentrasi ekstrak kasar enzim bromelin 

sebagai koagulan dalam tahu dengan suhu pemanasan yang berbeda. 

3. Menganalisis karakteristik dari tahu susu secara kimia dan fisika. 
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