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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

 Di Indonesia, ampas tahu merupakan hasil samping dalam proses pembuatan 

tahu berbentuk padat dan didapatkan dari bubur kedelai yang diperas. Ampas tahu ini 

mempunyai nilai ekonomi yang rendah, mudah rusak dan tidak dapat disimpan lama 

jika tidak di proses menjadi tepung atau produk lainnya. Ampas tahu dimanfaatkan 

untuk membuat tempe gembus dan sebagian besar sisanya dimanfaatkan sebagai 

pakan ternak (Rahayu, 2016:69). Masyarakat beranggapan bahwa ampas tahu ini 

tidak mempunyai nilai gizi yang tinggi sehingga masyarakat kurang memanfaatkan 

ampas tahu secara maksimal (Wati, 2013:1). Ditinjau dari komposisi kimianya 

ampas tahu dapat digunakan sebagai sumber protein. Kandungan protein dan lemak 

pada ampas tahu yang cukup tinggi namun kandungan tersebut berbeda tiap tempat 

dan cara prosesnya.  

 Ampas tahu memiliki banyak kandungan gizi terutama protein dan serat, 

kandungan protein pada ampas tahu kering sebesar 21,16% dan serat sebesar 

24,91%. jadi sangat disayangkan jika ampas tahu tidak dimanfaatkan secara 

maksimal. Kandungan zat gizi ampas tahu yang masih cukup tinggi dan dalam 

jumlah banyak memberikan peluang yang sangat besar untuk dimanfaatkan sebagai 

bahan dasar maupun substitusi dalam pengolahan produk makanan seperti mi 

(Fasikah, 2013:19). Terdapat beberapa definisi tentang ampas tahu: 
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Menurut Matemu dkk (2009:1328) “Tahu adalah produk kedelai olahan utama di 

dunia. Protein tahu akan keluar selama proses pembuatan kedelai. Ampas tahu tidak 

dapat bertahan lama atau cepat membusuk karena kandungan airnya tinggi yaitu 80% 

dan juga tinggi kandungan zat berigizi untuk bakteri. Sebenarnya ampas tahu bisa 

juga diolah menjadi bahan baku olahan yakni sebagai tepung ampas tahu.” Dalam 

bentuk tepung, ampas tahu akan memiliki masa simpan lebih panjang, mudah 

disimpan, dan lebih variatif dalam pemanfaatannya. Dari tepung ampas tahu ini 

selanjutnya dapat dikreasi menjadi produk yang bergizi, dan aman dikonsumsi 

seperti mi (Sari, 2016:41). 

Pada penelitian sebelumnya belum pernah ada yang menggunakan tepung garut 

sebagai bahan dasar dalam pembuatan mi. Umbi garut merupakan salah satu umbi 

yang banyak ditanam di Indonesia tetapi masih kurang dimanfaatkan. Umbi garut 

berpotensi untuk dijadikan sebagai alternatif produk karena memiliki sumber 

karbohidrat yang tinggi (Wijayanti dkk, 2015:1367). Tepung garut berpotensi 

menjadi bahan substitusi terigu. Tepung garut memiliki kandungan protein sebesar 

2,15% lemak, 1,4% amilosa, 25,94%, dan serat larut 5,03%. Kadar protein tepung 

garut cukup rendah sehingga untuk meningkatkan kadar protein diperlukan bahan 

lain yang tinggi kandungan protein untuk menunjang tepung garut (Istiqomah, 

2015:6).  

Indonesia merupakan negara yang sangat mudah untuk mendapatkan berbagai 

macam sayuran. Beberapa sayuran yang berasal dari daun-daunan adalah bayam, 

sawi, dan pakis, bayam terbagi menjadi 2 jenis yaitu bayam hijau dan bayam merah. 

Untuk bayam hijau sendiri biasanya dijual di pasar dalam bentuk untaian yang di ikat 
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batangnya.  Bayam hijau merupakan sayuran yang digemari oleh masyarkat 

Indonesia karena rasanya yang lunak selain itu bayam juga mudah di temukan dan 

harganya yang relatif murah. Bayam memiliki kandungan vitamin A, B, C, Kalsium, 

Fosfor, dan Zat Besi yang tinggi untuk dikonsumsi (Politeknik Kesehatan Kemenkes 

Medan, 2016:1). 

 Di negara kita Indonesia, gandum biasanya diimpor melalui negara lain 

dan kemudian diolah  menjadi tepung terigu.  Sedangkan di Indonesia sendiri 

kebutuhan akan tepung terigu terus meningkat dan menyebabkan impor gandum 

semakin meningkat (Pato dkk, 2013:3). Pada umumnya mi merupakan produk yang 

terbuat dari tepung terigu yang merupakan suatu komoditas impor. Impor gandum 

Indonesia mencapai 4,1 juta ton pada tahun 2000-2011 dan merupakan importir 

terbesar keenam di dunia (Wardani, 2017:2). Masyarakat di Indonesia sendiri sangat 

gemar mengonsumsi mi mulai dari mi kering, mi sampai mi siap santap yang bahan 

dasarnya menggunakan 100% tepung terigu. Perkembangan konsumsi mi yang 

sangat pesat memberi pelajaran bahwa mi merupakan jenis makanan yang sesuai 

dengan kebutuhan dan preferensi konsumen Indonesia sebagai pengganti nasi. Saat 

ini berbagai jenis mi banyak dikonsumsi dan banyak dijual dipasaran seperti mi 

basah. Mi adalah salah satu bentuk mi yang mudah di dapat memungkinkan setiap 

orang dapat membuat sendiri (Wardani, 2017:2). Dengan terus meningkatnya 

kebutuhan tepung terigu yang semakin tinggi akhirnya peneliti menemukan jalan 

keluar untuk mengurangi kebutuhan tepung terigu dengan cara mengganti atau 

substitusi tepung terigu dengan tepung garut yaitu tepung dari umbi serta 
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menambahkan tepung ampas tahu dengan bayam hijau yang memiliki kandungan 

gizi yang tinggi. 

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

spesifik mengenai menggunakan tepung umbi garut dan tepung ampas tahu karena 

memiliki kandungan gizi yang tinggi terutama terdapat pada kandungan protein dan 

juga karbohidrat yang bisa digunakan sebagai substitusi dan penambah bahan dalam 

pembuatan mi. Selama ini pemanfaatan ampas tahu dan umbi garut kurang efektif  

sehingga salah satu pemanfaatannya dapat dengan cara dijadikan tepung yang dapat  

berfungsi sebagai pengganti dan penambah tepung terigu dalam pembuatan mi yang 

memiliki tujuan untuk memberikan nilai tambah tersendiri bagi ampas tahu dan umbi 

garut sebagai suatu pengolahan limbah yang bisa diolah kembali salah satunya 

sebagai produk mi. Selain itu peneliti menambahkan bayam hijau digunakan sebagai 

pewarna alami untuk memberikan warna pada kreasi produk mi substitusi tepung 

garut terhadap tepung terigu dengan penambahan tepung ampas tahu dan bayam 

hijau. 

Sebelum peneliti melanjutkan penelitian kreasi produk ini lebih jauh, terdapat 

beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang dapat dijadikan sebagai 

referensi. Adapun pembahasannya sebagai berikut:  
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu: 

No Uraian  Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian 3 

1. Judul Substitusi 

Tepung Ampas 

Kedelai pada Mi 

Basah sebagai 

Inovasi 

Makanan   

Penderita 

Diabetes 

Uji Daya Terima 

Mi Yang 

Disubstitusi dengan 

Ampas Tahu dan 

Bit (Beta vulgaris) 

 

Mutu dan 

Kesukaan 

Konsumen  

Terhadap Mie 

Basah Berbahan 

Dasar Tepung 

Ganyong dan 

Tepung Terigu 

Pada Berbagai 

Taraf Perlakuan 

 

2. Peneliti Hidayatullah 

dkk 

Wardani, 

Rahmawati 

 

Rosida dkk 

3. Tahun 2017 2017 2013  

4. Jenis 

Penelitian 

Kualitatif dan 

Eksperimen  

Kualitatif dan 

Eksperimen 

Kualitatif dan 

Eksperimen 

5. Persamaan 1. Objek 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

tepung 

ampas 

kedelai 

2. Menggunaka

n uji 

organoleptik 

dan menguji  

nilai gizi. 

1. Menggunakan 

bahan Tepung 

Ampas Tahu 

2. Menggunakan 

uji organoleptik 

dan menguji  

nilai gizi 

1. Menggunakan 

uji 

organoleptik 

dan menguji 

nilai gizi 

6. Perbedaan  1. Variabel 

yang 

digunakan 

untuk 

meningkatka

n kadar 

lemak, serat, 

dan kadar 

abu. 

1. Menambahkan 

pewarna alami 

menggunakan 

bit. 

2. Variabel yang 

digunakan 

untuk 

meningkatkan 

kadar protein 

adalah ampas 

tahu. 

1. Menggunakan 

substitusi 

tepung umbi 

ganyong 

terhadap 

tepung terigu 

2. Menilai 

kandungan 

gizi air dan 

kadar abu. 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan): 

No Uraian  Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian 3 

7. Hasil 

Penelitian 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

komposisi nilai 

gizi mi basah 

dengan 

substitusi tepung 

okara memiliki 

kadar protein 

6,7%, kadar 

karbohidrat 26% 

mi yang 

disubstitusi ampas 

tahu 20% dan bit 

10% disukai 

panelis dari aspek 

warna dan mi 

basah yang 

disubstitusi ampas 

tahu 30% dan bit 

10% disukai 

panelis dari aspek 

aroma, rasa, dan 

tekstur 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

dalam pembuatan 

mie basah 

dimana semakin 

banyak tepung 

ganyong yang 

ditambahkan 

makin tinggi 

kadar air dan 

makin rendah 

kadar proteinnya.  

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian kreasi produk ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembuatan tepung ampas tahu? 

2. Bagaimana proses pembuatan mi substitusi tepung garut terhadap tepung 

terigu dengan penambahan tepung ampas tahu dan bayam hijau? 

3. Bagaimana pengaruh substitusi tepung garut terhadap tepung terigu dengan 

penambahan tepung ampas tahu dan bayam hijau dalam pembuatan mi basah 

terhadap kesukaan aroma, rasa, tekstur dan warna? 

4. Bagaimana kandungan gizi yang ada pada produk mi substitusi tepung garut 

terhadap tepung terigu dengan penambahan tepung ampas tahu dan bayam 

hijau? 
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5. Bagaimana kelayakan produk mi substitusi tepung garut terhadap tepung 

terigu dengan penambahan tepung ampas tahu dan bayam hijau menurut 

panelis? 

 

1.3. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti dalam penelitian kreasi produk ini adalah:  

1. Untuk mengetahui cara membuat tepung ampas tahu. 

2. Untuk mengetahui cara membuat produk mi substitusi tepung garut terhadap 

tepung terigu dengan penambahan tepung ampas tahu dan bayam hijau. 

3. Untuk melihat pengaruh substitusi tepung garut terhadap tepung terigu 

dengan penambahan tepung ampas tahu dan bayam hijau dalam pembuatan 

mi terhadap aroma, rasa, tekstur dan warna terhadap minat panelis. 

4. Untuk mengetahui kandungan gizi yang ada pada produk mi substitusi tepung 

garut terhadap tepung terigu dengan penambahan tepung ampas tahu dan 

bayam hijau. 

5. Untuk mengetahui minat dari panelis terhadap kelayakan produk mi substitusi 

tepung garut terhadap tepung terigu dengan penambahan tepung ampas tahu 

dan bayam hijau. 
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1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi dari kreasi produk mi substitusi tepung garut terhadap tepung 

terigu dengan penambahan tepung ampas tahu dan bayam hijau yang diharapakan 

dalam penelitian dan pengembangan kreasi produk ini adalah sebagai berikut: 

1. Aroma 

Mi substitusi tepung garut terhadap tepung terigu dengan penambahan tepung 

ampas tahu dan bayam hijau diharapakan memiliki tidak memiliki aroma 

ampas tahu yang nyata. 

2. Rasa 

Mi substitusi tepung garut terhadap tepung terigu dengan penambahan tepung 

ampas tahu dan bayam hijau diharapakan tidak memiliki rasa langu dari 

ampas tahu saat dimakan dan dikunyah. 

3. Tekstur 

Mi substitusi tepung garut terhadap tepung terigu dengan penambahan tepung 

ampas tahu dan bayam hijau diharapakan memiliki tekstur yang kenyal dan 

saat dimasak mi tidak lembek. 

4. Warna 

Mi substitusi tepung garut terhadap tepung terigu dengan penambahan tepung 

ampas tahu dan bayam hijau diharapakan memiliki warna hijau yang didapat 

pada penambahan sayuran bayam hijau. 

5. Kandungan gizi  

Mi substitusi tepung garut terhadap tepung terigu dengan penambahan tepung 

ampas tahu dan bayam hijau diharapakan memiliki kadar protein yang tinggi. 
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1.5 Pentingnya Pengembangan 

Berdasarkan uraian di atas, maka pentingnya penelitian kreasi produk dan 

pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengurangi limbah produksi pabrik tahu yang masih sangat tinggi dengan 

memanfaatkan dan mengolah ampas tahu menjadi tepung ampas tahu dalam 

pembuatan produk mi. 

2. Memanfaatkan umbi garut yang kurang diketahui dan dimanfaatkan oleh 

masyarakat karena umbi garut memiliki karbohidrat yang tinggi sehingga bisa 

diolah menjadi tepung sebagai substitusi tepung terigu dalam pembuatan mi.  

3. Tingginya kandungan gizi  kadar karbohidrat dan energi membuat tepung 

garut dapat digunakan sebagai substitusi penambah kandungan gizi 

karbohidrat dari bahan tepung terigu. Rendahnya protein tepung umbi garut 

dapat  dikombinasikan dengan bahan yang tinggi kandungan  protein seperti 

tepung ampas tahu. 

 

1.6  Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Dalam penelitian kreasi produk ini, mi substitusi tepung garut terhadap 

tepung terigu dengan penambahan tepung ampas tahu dan bayam hijau 

dikembangkan dengan adanya beberapa asumsi, yaitu: 

1. Substitusi tepung garut yang terbuat dari ubi garut memiliki potensi sebagai 

substitusi bahan terhadap tepung terigu dalam membuat mi. 
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2. Tepung ampas tahu memiliki kadar protein yang tinggi sehingga diasumsikan 

dapat meningkatkan kadar protein mi substitusi tepung garut terhadap tepung 

terigu dengan penambahan tepung ampas tahu dan bayam hijau. 

Dalam penelitian kreasi produk dan pengembangan mi substitusi tepung garut 

terhadap tepung terigu dengan penambahan tepung ampas tahu dan bayam hijau ini 

terdapat beberapa keterbatasan, antara lain: 

1. Tekstur yang akan dihasilkan dari pembuatan mi substitusi tepung garut 

terhadap tepung terigu dengan penambahan tepung ampas tahu dan bayam 

hijau ini tidak sebaik dari tekstur mi bebahan dasar 100% tepung terigu. 

2. Pengolahan ampas tahu menjadi tepung harus dilakukan dengan tepat dan 

cepat diolah jika tidak maka ampas tahu akan cepat membusuk dan saat 

digunakan sebagai bahan pembuatan produk mi akan mempengaruhi aroma 

yang ditimbulkan dari mi dan bisa menyebabkan kurangnya minat panelis 

terhadap produk yang dibuat oleh peneliti. 

 

1.7 Definisi Istilah 

1. Ampas tahu 

Ampas tahu adalah hasil samping dari bubur kedelai yang diperas untuk 

diambil sarinya pada pembuatan tahu. Ampas tahu ini mempunyai nilai 

ekonomi yang rendah, mudah rusak dan tidak dapat disimpan lama tetapi 

memiliki kandungan protein yang tinggi didapat dari proses pembuatan tahu  

(Wati, 2013:1). 
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2. Tepung Terigu  

Tepung terigu merupakan hasil penggilingan biji gandum bagian dalam 

(endosperma) yang terdiri dari Triticum aestivum L. (Club wheat) atau 

Triticum compactum Host. Tepung terigu dibedakan menjadi 3 berdasarkan 

kandungan gluten yaitu hard flour, medium hard flour, soft flour. Fungsi 

tepung terigu yaitu  untuk mengikat dan membentuk adonan (Fitasari, 

2009:7). 

3. Tepung Ampas Tahu 

Tepung ampas tahu adalah tepung yang terbuat dari ampas tahu diambil 

dengan cara diperas, lalu dikukus dan dikeringkan, ampas tahu kering 

dihaluskan atau digiling (Wati, 2013:2). Ampas tahu yang sudah berbentuk 

tepung memiliki masa simpan lebih panjang dari ampas tahu yang masih 

basah, mudah disimpan, dan bisa lebih variatif dalam pemanfaatannya (Sari, 

2016:41). 

4. Tepung Garut 

Tepung garut merupakan tepung yang di dapat dari pengolahan umbi garut, 

umbi garut berpotensi menjadi bahan substitusi tepung terigu karena 

tingginya kadar karbohidrat dan serat yang terdapat pada umbi garut (Warta 

Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri, 2014:30). 

5. Bayam Hijau 

Bayam hijau merupakan tanaman yang mengandung dua zat yaitu zat 

anorganik dan zat organik yang mempunyai sisi positif terdapat pada zat 

organik salah satunya adalah kandungan besi (Fe), besi dapat berfungsi 
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sebagai alat angkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh (Rohmatika dkk, 

2017:154). 

6. Substitusi  

Substitusi adalah penggantian sebagian dari bahan utama yaitu tepung terigu 

dengan tepung lain dalam hal ini peneliti menggunakan tepung garut (Hanani, 

2015:7). 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan keseluruhan penelitian kreasi produk berisi tentang hal-

hal yang akan dibahas di dalam penelitian kreasi produk ini, sehingga diharapkan 

dapat mempermudah dan memberikan gambaran secara umum kepada pembacanya. 

Sistematika penulisan penelitian kreasi produk ini terdiri dari tiga bagian yaitu 

bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Sistematika penulisan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagian Isi 

a. Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan pengembangan, spesifikasi produk yang diharapkan, 

pentingnya pengembangan, asumsi dan keterbatasan pengembangan, 

definisi istilah, dan sistematika penulisan. 

b. Tinjauan pustaka yang memuat tinjauan bahan, manfaat, dan 

kandungan bahan yang digunakan dalam pengembangan produk serta 

tinjauan mi secara umum, jenis-jenis mi, kandungan mi, dan proses 

pembuatan pengembangan produk yang diharapkan. 
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c. Metode pengembangan yang memuat model pengembangan, prosedur 

pengembangan, dan uji coba produk. 

d. Hasil pengembangan ini membahas mengenai data hasil uji produk 

memuat penyajian data uji coba, analisis data hasil uji laboratotium, 

analisis data hasil uji organoleptik, analisis biaya yang dihasilkan, 

kemasan produk, penerimaan pasar, dan strategi pemasaran. 

e. Pada bagian penutup memuat kajian produk secara umum, dan saran 

pemanfaatan, dan pengembangan produk lebih lanjut. 

2. Bagian Akhir 

Bagian akhir adalah penelitian yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. 

 


