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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dewasa ini telah meningkatkan jumlah produksi 

pangan, terutama produk hasil samping suatu olahan pangan menjadi bahan yang 

memiliki nilai ekonomis tinggi. Ampas tahu merupakan hasil samping dalam 

proses pembuatan tahu. Produsen tahu umumnya menganggap ampas tahu sebagai 

limbah hasil pertanian yang bernilai ekonomis rendah. Pemanfaatan ampas tahu 

sebagai bahan pangan masih rendah, hanya dijadikan sebagai bahan pembuat 

tempe gembus, kerupuk, dan biasanya ampas tahu ini dijadikan sebagai bahan 

pakan ternak. 

Ampas tahu masih mempunyai kandungan gizi yang tinggi, terutama 

karbohidrat dan protein, oleh karena itu masih memungkinkan untuk 

dimanfaatkan sebagai bahan dasar suatu produk pangan. Ampas tahu memiliki 

kadar air yang tinggi sehingga apabila dibiarkan ampas tahu akan menjadi busuk 

setelah 2-3 hari. Salah satu cara untuk meningkatkan keawetan dan daya guna 

ampas tahu yaitu ampas tahu diolah menjadi tepung (Setiawan, 2011).  

Menurut Rahmawati (2010) dalam 100 gram tepung ampas tahu 

mengandung karbohidrat 66,24%, protein 17,72%, serat kasar 3,23%, lemak 

2,62%, dan kandungan tersebut lebih tinggi dari terigu dalam berat yang sama. 

Kelebihan lain dari tepung ampas tahu adalah adanya kandungan serat kasar lebih 

besar dari terigu, sehingga kandungan serat pada tepung ampas tahu ini dapat 

membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serat pada tubuh, karena   
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sekarang ini masyarakat lebih suka mengkonsumsi produk siap saji yang pada 

umumnya rendah serat. 

Pemanfaatan ampas tahu menjadi tepung selain untuk meningkatkan 

keawetan ampas tahu juga untuk mempermudah aplikasi ampas tahu pada produk 

pangan. Aplikasi tepung ampas tahu pada produk pangan sebagai bahan substitusi 

diantaranya sugar pastry ampas tahu (Handarsari, 2010), tortila ampas tahu  

(Setiawan, 2011), dan cookies ampas tahu (Noor, 2012). Tepung ampas tahu 

mudah diaplikasikan pada produk pangan sehingga dapat digunakan sebagai 

bahan substitusi produk pangan yaitu flakes untuk meningkatkan nilai gizi dari 

produk pangan dan meningkatkan nilai ekonomis ampas tahu. 

Produk flakes dipilih karena flakes merupakan produk siap santap yang 

dapat memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan kalori dalam waktu 

yang relatif singkat serta tanpa perlu repot memasak. Biasanya flakes disajikan 

dengan menambahkan susu sebagai campurannya. Beberapa produk flakes yang 

dapat ditemui di pasaran yakni flakes gandum dan flakes jagung. 

Produk flakes merupakan produk pangan yang mengandung karbohidrat 

tinggi. Tepung ampas tahu selain memiliki karbohidrat yang tinggi juga masih 

mengandung kandungan protein dan serat yang tinggi sehingga tepung ampas tahu 

cocok dipergunakan sebagai bahan tambahan untuk menggantikan jumlah terigu 

yang biasanya dipergunakan sebagai bahan dasar pembuatan flakes. Konsumen 

terbesar produk flakes rata-rata di pasaran adalah anak-anak yang kebanyakan 

membutuhkan asupan zat gizi lengkap tidak hanya karbohidrat, tetapi juga 

protein, lemak, energi, vitamin, mineral, air dan serat.  
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Pengembangan produk flakes dengan bahan tepung ampas tahu diharapkan 

dapat melengkapi asupan zat gizi. Selain itu inovasi dari ampas tahu diharapkan 

dapat menghasilkan flakes yang bermanfaat bagi kesehatan dan dapat diterima di 

kalangan masyarakat serta lebih meningkatkan nilai guna ampas tahu.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah perbandingan tepung ampas tahu dengan terigu berpengaruh 

terhadap karakteristik flakes? 

2. Berapakah perbandingan tepung ampas tahu dengan terigu yang dapat 

menghasilkan flakes dengan karakteristik terbaik? 

 

1.3 Hipotesis 

1. Perbandingan tepung ampas tahu dengan terigu berpengaruh terhadap 

karakteristik flakes. 

2. Perbandingan tepung ampas tahu dengan terigu pada konsentrasi tertentu 

mampu menghasilkan flakes dengan karakteristik terbaik. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat perbandingan tepung ampas tahu 

dengan terigu terhadap karakteristik flakes.  

2. Untuk mengetahui tingkat perbandingan tepung ampas tahu dengan terigu 

yang tepat untuk menghasilkan flakes dengan karakteristik terbaik. 

 

 



4 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengaruh tingkat 

perbandingan tepung ampas tahu dengan terigu yang mampu 

menghasilkan flakes dengan karakteristik terbaik. 

2. Menganekaragamkan produk pangan khususnya produk dengan bahan 

baku ampas tahu. 

3. Memaksimalkan pemanfaatan limbah produksi tahu dan menambah nilai 

guna ampas tahu. 

 

 

 

 


