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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ampas Tahu 

Ampas tahu merupakan limbah dari pembuatan tahu. Bahan utama 

pembuatan tahu adalah kacang kedelai (Glycine max Merr) dengan kandungan 

protein sekitar 33-42% dan kadar lemak 18-22% (Rachtamianto, 1974). Proses 

pembuatan tahu meliputi tahap perendaman kedelai, penggilingan, pendidihan 

bubur kedelai, penyaringan atau pemerasan, penggumpalan sari kedelai dan 

pengepresan. Pada proses penyaringan, bahan yang tersaring yaitu berupa padatan 

yang dikenal sebagai ampas. 

Kandungan nutrisi yang terdapat dalam ampas tahu bervariasi, hal ini 

antara lain disebabkan oleh perbedaan varietas dari kedelai yang digunakan 

sebagai bahan dasar pembuatan tahu. Ampas tahu juga mengandung unsur-unsur 

mineral mikro yaitu Fe sebanyak 200-500 ppm, Mn sebanyak 30-100 ppm, Cu 

sebanyak 5-15 ppm, Co kurang dari 1 ppm, Zn lebih dari 50 ppm. Kadar air 

ampas tahu segar sekitar 84,5%. Kadar air yang tinggi dapat menyebabkan umur 

simpan yang pendek. Ampas tahu basah tidak tahan disimpan dan menjadi busuk 

setelah 2-3 hari. Ampas tahu kering mengandung air sekitar 10,0-15,5 % sehingga 

umur simpannya lebih panjang dibandingkan dengan ampas tahu segar (Noor, 

2012).  
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Tabel 1. Komposisi Gizi Ampas Tahu 

No Zat Gizi Kadar (%) 

1 Protein 23,55 

2 Lemak 5,54 

3 Karbohidrat 26,92 

4 Air 10,43 

5 Abu 17,03 

6 Serat Kasar 16,53 

Sumber : Tarmidi, 2010 

 

 

2.2 Tepung Ampas Tahu 

Tepung ampas tahu adalah tepung yang diperoleh dari hasil pengeringan 

dari ampas tahu yang masih basah, dengan alat pengeringan atau sinar matahari, 

selanjutnya digiling dan diayak hingga menjadi halus. Proses pembuatan tepung 

ampas tahu terdiri dari tiga tahap yaitu pencucian, pengeringan dan pengecilan 

ukuran (Rusdi et al., 2011). Menurut Noor (2012), proses pengeringan pembuatan 

tepung ampas tahu yang baik adalah dengan cara disangrai dengan api kecil 

selama 45-60 menit atau sampai kering. Hasil yang didapat warnanya lebih putih 

dan bersih dengan butiran lebih halus dan menghasilkan aroma khas kedelai. 

Menurut Rusdi et al., (2011) pembuatan tepung ampas tahu tanpa melalui proses 

pencucian menghasilkan tepung dengan kandungan nutrisi yang lebih baik dan 

kadar cemaran yang lebih rendah dibandingan dengan tepung ampas tahu yang 

pembuatannya melalui proses pencucian  

Tabel 2. Kandungan Gizi Tepung Ampas Tahu 

No Komposisi Tepung Ampas Tahu (%) 

1 Air 9,84 

2 Abu 3,58 

3 Protein 17,72 

4 Lemak 2,62 

5 Karbohidrat 66,24 

6 Serat Kasar 3,23 

Sumber : Rahmawati, 2010 
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2.3 Flakes 

Flakes merupakan bentuk pertama dari produk sereal siap santap. Secara 

tradisional, pembuatan produk flakes dilakukan dengan mengukus biji serealia 

yang sudah dihancurkan (kurang lebih sepertiga dari ukuran awal biji) pada 

kondisi bertekanan selama dua jam atau lebih lalu dipipihkan di antara dua rol 

baja, setelah itu dikeringkan dan di panggang pada suhu tinggi (Hildayanti, 2012). 

Menurut Tribelhorn (1991), produk sereal sarapan dapat dikelompokan 

berdasarkan sifat fisik alami dari produk. Sereal sarapan yang ada di pasaran 

dikategorikan menjadi lima jenis, yaitu:  

1. Sereal tradisional yang memerlukan pemasakan, adalah sereal yang dijual di 

pasaran dalam bentuk bahan mentah yang telah diproses. Biasanya dalam 

bentuk sereal yang biasa dikonsumsi panas. 

2. Sereal panas instan tradisional, yaitu sereal yang dijual dalam bentuk biji-

bijian atau serbuk yang telah dimasak dan hanya memerlukan air mendidih 

dalam persiapannya.  

3. Sereal siap santap, yaitu produk yang telah diolah dan direkayasa menurut 

jenis atau bentuk diantaranya flaked, puffed, dan shredded. 

4. Ready-to-eat cereal mixes, yaitu produk sereal yang telah diolah bersama biji-

bijian atau kacang-kacangan, serta buah kering.  

5. Bermacam produk sereal sarapan yang tidak dapat dikategorikan dengan 

keempat jenis di atas karena proses khusus dan atau kegunaan akhirnya. 

Contoh dari jenis ini adalah cereal nuggets dan makanan bayi. 

Flakes termasuk kedalam kategori sereal siap saji. Flakes biasanya dibuat 

dari gandum utuh atau bagian dari biji jagung melalui proses pengolahan tertentu 
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sehingga mendapatkan bentuk bagian-bagian flakes. Menurut Lawess (1990), 

flakes merupakan salah satu bentuk dari produk pangan yang menggunakan bahan 

pangan serealia seperti beras, gandum atau jagung dan umbi-umbian seperti 

kentang, ubi kayu, ubi jalar. Flakes digolongkan kedalam jenis makanan sereal 

siap santap yang telah dioalah dan direkayasa menurut jenis dan bentuknya. 

Syarat mutu flakes yang sesuai dengan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) 

dapat dilihat pada Tabel 3.   

Tabel 3. Syarat mutu Flakes (SNI 01-4270-1996) 
No Komponen Jumlah 

1 Keadaan (bau dan rasa) Normal 

2 Air Maksimal 3,0% 

3 Abu Maksimal 4,0% 

4 Protein Minimal 5,0% 

5 Lemak Minimal 7,0% 

6 Karbohidrat Minimal 60,0% 

7 Serat kasar Maksimal 7,0% 

8 

Bahan tambahan makanan 

a. Pemanis buatan (sakarin dan siklamat) 

b. Pewarna tambahan 

 

Tidak boleh ada 

Sesuai SNI 01-0222-1995 

9 

Cemaran Logam: 

a. Timbal (Pb) 

b. Tembaga (Cu) 

c. Seng (Zn) 

d. Timah (Sn) 

e. Raksa (Hg) 

f. Arsen 

 

Maksimal 2,0 mg/kg 

Maksimal 30,0 mg/kg 

Maksimal 40,0 mg/kg 

Maksimal 0,16 mg/kg 

Maksimal 0,03 mg/kg 

Maksimal 1,0 mg/kg  

10 

Cemaran mikroba : 

a. AngkaLempeng Total 

b. Koliform 

c. Eschericia coli 

d. Samonella 

e. Staphylococcus aureus 

f. Kapang 

 

Maksimal 5.10
5 

Maksimal 10
2
 APM/g 

Maksimal< 3 APM/g 

Negatif  

Negatif 

Maksimal 10
2 

koloni /g 

Sumber : Anon
a
 (1996) 
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2.4 Bahan-Bahan Pembuatan Flakes 

2.4.1 Terigu 

Terigu adalah hasil dari penggilingan biji gandum. Gandum merupakan 

salah satu tanaman biji-bijian yang biasa tumbuh di negara seperti Amerika, 

Kanada, Eropa, dan Australia. Secara umum terigu biasa digunakan untuk 

membuat aneka macam makanan seperti kue dan roti. Hal ini menjadikan terigu 

sebagai salah satu bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat karena dianggap 

sebagai pengganti karbohidrat dan praktis. Terigu mengandung gluten yang dapat 

membuat adonan makanan menjadi tipis dan elastis. Komposisi kimia terigu dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Komposisi Kimia Terigu secara umum 

Komponen Jumlah (%) 

Air 13,2 

Karbohidrat  69,3 

Serat kasar 1,9 

Protein  14,9 

Lemak  2,3 

Abu  0,4 

Kalori  365 

Sumber : Departemen Kesehatan RI (1996) 

Menurut Anon
b 

(2003) secara  prinsip terigu dibedakan menjadi tiga jenis yaitu 

sebagai berikut : 

1. Terigu Protein Rendah yang berasal dari penggilingan gandum jenis “ soft” 

atau lunak. Terigu tersebut mempunyai sifat gluten yang lemah, kandungan 

protein 8-9 %, sifat elastisnya kurang, dan mudah putus. 

2. Terigu Protein Sedang merupakan terigu campuran dari terigu jenis “soft” dan 

“ hard”. Terigu tersebut mempunyai sifat gluten sedang dan kadar protein 10- 

11 %.  



10 

 

 

 

3. Terigu Protein Tinggi, terigu jenis ini dihasilkan dari penggilingan gandum 

jenis “ hard” atau keras. Terigu tersebut mempunyai sifat gluten yang kuat, 

kandungan proteinnya 11-12 %, sifat elastisitasnya baik dan tidak mudah 

putus.  

Terigu yang digunakan dalam pembuatan flakes adalah jenis terigu kadar 

protein rendah yang mengandung kadar protein 8%-9%. Karakteristik terigu kadar 

protein rendah ini adalah daya serap air rendah, lengket, dan tidak elastis. Fungsi 

tepung terigu dalam pembuatan flakes adalah sebagai kerangka pada adonan. 

Persyaratan terigu untuk bahan makanan menurut SNI No. 01-3751-1995 dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Persyaratan terigu untuk bahan makanan  (SNI No. 01-3751-1995) 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

   Terigu 

Hard 

Terigu 

Medium 

Terigu Soft 

1 Keadaan :     

 Bentuk  - Serbuk 

halus 

Serbuk 

halus 

Serbuk 

halus 

 Warna, rasa, bau - Normal Normal Normal 

2 Kadar Air % b/b Maks 14,5 Maks 14,5 Maks 14,5 

 Kadar Abu % b/b Maks 0,6 Maks 0,6 Maks 0,6 

3 Serat Kasar % b/b Maks 0,4 Maks 0,4 Maks 0,4 

4 Serat Asing - Tidak boleh 

ada 

Tidak boleh 

ada 

Tidak boleh 

ada 

5 Serangga  - Tidak boleh 

ada 

Tidak boleh 

ada 

Tidak boleh 

ada 

6 Protein  % b/b Min 12,0 10,0-11,0 8,0-9,0 

Sumber : Anon
c
 (1995) 

 

2.4.2 Garam 

Fungsi garam dalam pembuatan flakes adalah penambah rasa gurih, 

pembangkit rasa bahan-bahan lainnya. Syarat garam yang baik untuk digunakan 

dalam bahan pangan adalah harus larut dalam air, bebas dari gumpalan- gumpalan 

dan bebas dari rasa pahit (Mudjajanto dan Yulianti, 2004). 
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2.4.3 Telur 

Telur berpengaruh terhadap tekstur produk flakes sebagai hasil dari fungsi 

emulsifikasi, pelembut tekstur dan daya pengikat. Telur merupakan pengikat 

bahan-bahan lain, sehingga struktur flakes lebih stabil. Fungsi telur adalah sebagai 

bahan penambah nilai gizi, penambah rasa, pengubah warna produk, dan pelunak 

jaringan (Subagjo, 2007). 

 

2.4.4 Margarin 

Margarin merupakan emulsi yang terdiri atas lemak nabati, air dan garam 

dengan perbandingan (80:18:2). Berbeda dengan minyak goreng, margarin dapat 

dikonsumsi tanpa dimasak. Sifat fisik margarin pada suhu kamar adalah berbentuk 

padat, berwarna kuning, dan bersifat plastis. Margarin amat handal dalam 

memberi cita rasa gurih pada masakan, juga sebagai sumber energi yang 

melarutkan vitamin A, D, E dan K. Margarin yang digunakan dalam pembuatan 

flakes berfungsi untuk memperbaiki citarasa, menambah aroma dan menghasilkan 

tekstur produk yang renyah (Kumalasari, 2012).  

 

2.4.5 Susu Skim 

Skim Milk Powder (SMP) adalah susu bubuk tanpa lemak yang dibuat 

dengan cara pengeringan atau spray dryer untuk menghilangkan sebagian air dan 

lemak tetapi masih mengandung laktosa, protein, mineral, vitamin yang larut 

lemak, dan vitamin yang larut air (B12). Kandungan SMP sama dengan kandungan 

yang terdapat dalam susu segar tetapi berbeda dalam kandungan lemaknya yaitu ± 

15%. Fungsi susu dalam pembuatan flakes yaitu menambah nilai gizi, menambah 
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rasa dan aroma. Susu harus memiliki butiran halus, aroma harum khas susu, tidak 

apek, bersih dari kotoran dan tidak menggumpal. Susu yang berkualitas baik akan 

menghasilkan produk flakes yang bergizi tinggi dengan aroma dan rasa yang gurih 

dan harum (Smith, 1972). SMP digunakan untuk mencapai kandungan solid non 

fat pada produk dan sebagai sumber protein serta memperbaiki tekstur pada 

produk akhir (Paramitha, 2009). 

 

2.4.6 Air 

Air merupakan salah satu komponen penting dalam pembutan flakes karena 

air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, serta cita rasa flakes tersebut.  

Penggunaan air dalam pengolahan harus memenuhi persyaratan air yang baik, 

sama halnya dengan persyaratan air untuk diminum, yaitu tidak berasa, tidak 

berbau, tidak berwarna, dan mempunyai pH yang netral (Sutrisno, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


