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Saat ini, kesehatan merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusla. 

Munculnya penyakit-penyakit baru akibat pola makan dan hidup yang salah 

membahayakan kesehatan manusia. Salah satu kebutuhan yang penting bagi tubuh 

manusia yaitu protein. Salah satu makanan yang sering dijumpai di pasaran yang 

mengandung banyak protein yaitu tahu. Bagi masyarakat, tahu adalah makanan 

tradisional yang harganya murah dan mudah didapatkan. Tahu terhuat dari kacang 

kedelai sehingga mengandung banyak nutrisi yang berguua bagi tubuh seperti protein, 

lemak, karbohidrat, dan air seperti yang tertulis pada Tabel 1. 1. 

Selain harganya yang murah dan mudah diperoleh, tahu juga memiliki beberapa 

kelemahan yaitu : 

1. Mudah busuk 

2. Tidak praktis, mudah pecah atau rusak sehingga ridak mudah dibawa bepergian 

3. Hanya tersedia pada waktu pagi hari 

Faktor-faktor tersebut yang mendorong didirikannya pabrik tahu bubuk instan, 

dimana produk yang akan dihasilkan berbentuk bubuk ,.ehingga p,'aktis dapat dih:m,1 

bepergian, bisa didapatkan kapan sap, dan tidak mudah busuk. Scbenarnya di luar nc~;cr; 

sudah dikembangkal1 prod uk ini, akan lClapi llnluk pembllatannva menggullH].;Cln :11I 

panas sehingga dinilai kllrang praktis, oleh karena itu pada rencana pcmbllatan pahrl kill! 
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----------.------------------------------------------
produk akan didesain agar pad a proses pernbuatannya eukup menggunakan air dingin 

sehingga dapat mempermudah rnasyarakat dalam pembuatannya. 

1.2 Tilljauan Pustaka 

1.2.1 Bahan Baku 

1.2.1.1 Kacang Kedelai 

Kaeang kedelai rnerupakan bahan pangan yang sudah dikenal oleh rnasyarakat 

Indonesia, dan rnudah didapatkan di Indonesia. Dari segi nutrisi, kaeang kedelai 

rnengandung protein yang eukup tinggi (pada Tabel 1.1) sehingga sangat berguna jika 

dikonsW11Si oleh tubuh. 

Tabel 1.1 Komposisi Kacallg Kedelai per 100 gram Bahan2
• 

KOMPONEN KADAR(%) 

~.-------------------+---------------
Protein 45 

Lernak 26 

Karbohidrat 21 

Air 7 

Impurities 

Kedelai (Glycine max.L) merupakan tanaman semusim, berupa semak rendah, 

tumbuh tegak, berdaun lebat dengan beragam morfologi, biasa ditanam pada rnusim 

kemarau, karena tidak memerlukan air dalarn jurnlah besar. L'murnnya kedelai turnbuh di 

daerah dengan ketinggian 0-500 meter dari pemlUkaan laut. Tinggi tanaman berki3ar 

antara 10 sampai 200 em, dapat bereabang sedikit atau banyak tergantung kultivar dan 

lingkungan hidup. Secara fisik, setiap biji kedelai berbeda dalam hal wama, ukuran, 
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bentuk biji dan komposisi kimianya Perbedaan sifat kimia dan fisik tersebut dipellQarlihi , ~ 

oleh varietas dan kondisi dimana kedelai itl! tumbuh2 

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kedelai dikena] sebagai tanaman sunil)cl 

protein nabati yang dapat diolah menjadi berbagai ballan makanan, ITImlllllan serla 

penyedap rasa, seperti tempe, kecap, taueo, dan dapat diolah seem-a modern menjadi SliSlI 

sari kedelai_ Beberapa bagian dari tanaman kedelai juga berguna untuk us aha peternabl1. 

Sebagai contoh, daun dan batanf,Tnya dapat digunakan untuk maKan'ln ternak dan pupuk 

Pada kacang kedelai juga terdapat zat-zat antigizi yaitu zat anti tripsin dan anti 

chymotripsin, hemaglutinin, oligosakarida penyebab llatulensi dan zat penyebab ofl 

flavor seperti senyawa penyebab bau langu, rasa pahit dan rasa kapur_ Zat-zat antigizi ini 

masing-masing dapat menyebabkan gangguan fungsi organ tubuh manusia, misalnya 

hemaglutinin dapat membentuk i~mtan dengan sel epitel dinding saluran pencemaan 

sehingga menghambat penyerapan nutrien bagi tubuh. Akan tetapi, zat-zat antigizi ini· 

dapat diinakiifkan dengan perendaman dan pemanasan. Kadar protein kedelai yang tinggi 

menyebabkan kedelai lebih banyak digunakan sebagai sumber protein4 

1.2.1.2 Kalium Sulfat 

Potasium sulfat (K2S04) juga dikenal sebagai garam abu sulfur merupakan garam 

yang terdiri dari kristal putih yang dapat larut dalam air dan tidak mudah terbakar. Bahan 

ini juga clapat digunakan sebagai koagulan dalam pembuatan tahu. 

Potasium sulfat, K2S04, ialah garam yang awalnya dikenal pada abad ke-14, dan 

dipelajari oleh Glauber, Boyle dan Tachenius, disebut di abad ke-17 sebagai arcanuni 
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atau sal duplicatum, dianggap sebagai kornbinasi garam asam dengan garam alkali. Sif~lt-

sifat fisik dari potasium sui fat dapat dilihat pada tauel 12 5 

Tabel1.2 Sifat Fisil, Kalium SulfatS 

·----------~--T-·--~-----------·-··----------~~l 

t

i Nama . ___ +--~~ ______ ~ Kaliu:~~~1~\~ __ ~_ I 

Rumus kimia I K2SO.! I 
i 

'i Bentuk Padatan putih I 

Titik lebur 1342 K (1069 "C) 

I Titik didih 1962 K ([689°C) 

i Massajenis 2,66 x 1 O~ kg/m3 
i 

'I Struktur kristal orthorhombik 

\ kelarutan . 11, I g dalam 100 g air pad a 20 cC 
L __ ,. ______ ~~ ____ , __ , ___________ L. _____ . _____________________________________ J 

I.2.!.3 Asam Asetat 

Asam asetat, asam etanoat atau asam cuka adalah senyawa kimia asam organik 

yang dikcnal sebagai pemberi rasa asam dan aroma dalam makanan. Asam cuka memiliki 

rum us empiris Cll
4
0 r Rumus ini seringkali ditulis dalam bentuk CH}-COOH, 

Asam asetat merupakan salah satu asam karboksilat paling sederhana, setelah 

as am f0l111at. Asam asetat merupakan pereaksi kimia dan bahan baku industri yang 

penting seperti dalam produksi polimer yaitu polietilena tereftalat, selulosa asetat, dan 

polivinil asetat, maupun berbagai macam serat dan kain. Dalam industri makanan, asam 
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asetat digunakan sebagai pengatur keasaman. Pacla proses pembuatan tahu, as am asdat 

ini digunakan untuk menggumpalkan protein clalam tahu6 

Tabel 1.3 Sifat Fisik Asaro Asetae 

-~------1-----------'---------~-1 Karakteristik Sifat fisik i 
i 

-----------------t-~---.- I 

Nama I-Asa~1-A.~etat-----1 

Rumus kimia 

Bentuk Larutan 

Titik leleh 16,6)C 

Titik clidih 1179 DC 

I 
'i Bentt molekul 60,(153 g morl 

1 

I Specific lieul 0,487 kallgl')C 

I Specific Gravity 

L ____ . ___ ~ ________ _ 
1,05 1 gr/cll1 3 

1.2.1.4 Pektin 
, 

Pektin merupakan golongan polimer hctcrosakarida vang dipc.mleh dali dll1<iilli' 

scI tumbllhan. Pcr1ama kali dilSolasl olch Hcnri 13raconnot tahull I X25. Lkntuk pCkll1 

yang diekstrak adalah bubuk putih hingga cok!at tcrang. Pcktin banyak dllllanElCIlkall 

pada inelustri pangan sebagm bahan perekat elan .llahili::er (agar tielak terbentuk cncia:'an) 

Pektin pada sel tlllnbuhan merupakan penyusun lamela tengah, lapisan pCll\"lNII1 

awal ciinding sci. Sci-sci tcrtentu, scpcrti buah, ccnderllng mcngllll1pulkan Icbih hall\;!k 

pektin Pektinlah yang biasanya 11lcmbuat sifat lekat apabila ses;.:orang ll1engupas buah. 

PenYllsun utall1a biasanya polimer asam D-galakturonat, yang terikat elengan u-I.~-
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glikosidik. Asam galakturonat memiliki gugus karboksil yang dapat saling bcrikatan 

dengan ion Mg2+ atau Ca2+ sehingga berkas-berkas polimer berikatan satu sarna lair{ 

Tanpa adanya kedua ion ini, pektin lamt dalam air. Garam-garam Mg atau ea 

pektin dapat membentuk gel, karena ikatan itu berstruktur amorf (tak berbentuk pasti) 

yang dapat mengembang bila molekul air terikat di ruang-ruang antaranya. 

Penggunaan pektin yang palmg umum adalah sebagai bahan perekat a(au 

pengental (gelling agent) pada selai dan Jelly. Pemanfaatannya sekarang meluas sebagai 

bahan pcngisi, komponen permen, serta sebagai stabili::er untuk jus buah dan minuman 

dari susu, juga sebagai sumber serat dalam makanan8 

1.2.1.5 Kaisium Karbollat 

Di pasaran, kalsium karbonat dijual dalam dua jenis yang berbeda. Yang 

membedakan kedua jenis produk tersebut terlctak pada tingkat kemurnian produk 

kalsium karbonat di dalanmya. Kedua jenis produk kalsilill1 karbonat atau CaCO) yang 

dimaksud adalah heavy and light types. 

Kalsium karbonat heavy type diproduksi dengan cara menghancurkan batu kapur 

hasil penambangan menjadi powder halus, lalu disaring sampai diperoleh ukuran powder 

yang diinginkan. Selanjutnya tepung kalsium karbonat hasil penyarirgan disimpan dalam 

silo-silo atau tempat penyimpanan yang berukuran besar sebelum dikemas6 

Sedangkan kalsium karbonat light type diperoleh setelah melalui proses produksi 

yang agak rumit, dibandingkan dengan heavy type. Per,ama-tama batu kapur dibakar 

dalam tungku berukuran raksasa, untuk mcngubah CaCO) mcnjadi CaO (oks ida kalsi lIl1l) 

dan gas karbon dioksida atau CO2. 

Pra Rencana Pabrik Tahll Bllbllk Instan 



BAS I Penclahliluan 1-7 

Proses selanjutnya, CaO yang terbentuk kemuclian clicampur clengan air dan cliadllk. 

Maka terbentuklah senyawa kalsiulll hidroksida atau Ca(OHh Kalsium hidroksida yang 

telah terbentuk kemudian disaring untuk memisahkan senyawa-senyawa pengotor. 

Ca(OH)2 yang telah disal'ing kemudian direaksikan clengan CO2 untuk membcntuk 

CaC03 dan air, seperti ditunjukkan oleh pasamaan reaksi berikut: 

Endapan CaC03 hasil reaksi di atas kemudian di saring dan dikeringkan. Selanjutnya 

Kalsium hidroksida dihaluskan menjadi CaCO]. Kalsium karbonat ini berguna sebagai 

gelatini::ing agent pada pembuatan tahu bubuk Sifat fisik dari kalsium karbonat clapat 

dilihat pad a Tabe! L 411
• 

Tabel 1.4 Sifat Fisik Kalsium Karbonat12 

!N;~---~----l ... -
I Nama I 
, I. 

, Rumus kimia ------r 

Kalsium sulfat 

CaC03 

Sentuk Bubuk putih 

Titik lebur 825°C 

Berat molekul 100.09 g mol- 1 

Massa jenis 2.71 g/cm 
3 

Struk1:ur kristal Trigonal 

LKe!a~utan ~alam a=-l.~0_,_00_0_1_5_m_o_lfL (25°C) 
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1.2.2 Pemilihan Kapasitas Produksi 

Prod uk tahu terbuat dari kacang kedelai dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

konsumsi tahu di pulaujawa seiring dengan pertambahan penduduknya. 

Di daerah Surabaya timur terdapat 3 pabrik tahu, dan di"sumsi untuk Illasing 

masing daerah terdapat jumlah pabrik yang sama. Sehingga asumsi jumlah pabrik tahu 

keseluruhan di Surabaya ada 12 pabrik. Berdasarkan pengamatan rata rata Illasing Illasing 

pabrik tahu memproduksi tahu dengan bahan baku kedelai sebanyak 2 kwintal per hari. 

Jumlah total kapasitas produksi tahu di Surabaya = 2 kwintal / hari x 12 = 24 kwintal ! 

hari. 

Data pertumbuhan penduduk pada pusat statistik tahun 2008 menunjukkan bal1Wa 

jumlah penduduk pulau Jawa adalah 134.357.700 jiwa d,w Jumlah penduduk Surabaya 

adalah 2.885.862 jiwa13 Sedangkan hasil proyeksi jumlah penduduk menunjukkan 

jumlah penduduk pulau Jawa tahw1 2015 adalah 140685.700 jiwa14 

Dari data penduduk tersebut ctidapatkan persentase pertumbuhan penduduk di pulau' 

- (140.685.700-134.357.700)Jiwa 1000/ _ 4 7°1, Jawa-- x 10-,.0 

134.357.700 Jiwa 

Sedangkan kapasitas pabrik tahu di pulau Jawa didekati dari kapasitas pabrik ta~u 

diSuraba a= 134.357.700jiwa x24kwintal/ .=11I7kwintal/=lI17{on/ . 
y 2.885.862Jiwa /han /han' /han 

Kapasitas pabrik tahu ini diharapkan memenuhi Iaju pertumbuhan penduduk yang 

diasumsi sejalan dengan laju kapasitas produksi pabrik tahu. 

Kapasitas produksi = 4,7% x 111,7 ton / hari = 5 ton / hari. 
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Pada data BPS produksi kacang kedelai yang ditunjukkan di tabel I.S menunjukkan 

bahwa produksi kacang kedelai dari tahun ke tahun mengalami penurunan, scdangkan 

kebutuhan kedelai untuk pabrik tahu, tempe, taoco di dalam negcri pad a (ahull 2007 

mencapai 391.973 per tahun. Sehingga un(uk mencu:Cupinya dipilih alterna(if illlPOI 

kacang kedelai dari Iuar negeri yaitu Amerika Scrikat. 

Tabel1.5 Produksi Kacang kedelai di ,Jatim 1 

Tahun Produksi 
( ton) 

2005 335106 , 

2006 320205 

2007 269696 

Kedelai impor ini se!ain harganya Iebih murah daripada kcdelai lokal, bcllTuJ,: 

kacang kedelai ini juga lebih besar daripada kacang kedc1ai lokal sehingga lebih diJl111W(1 

para produsen tahu atau tempe. Sama halnya dengan pabrik yang lain, mab un(uk 

mencukupi bahan baku pembuatan tahu bubuk instan ini digunakan kacang kedelai irnpor 

dari luar negeri yaitu Amerika Serikat. 1 
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