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Abstrak.  Tahu merupakan produk hasil olahan kedelai yang memiliki banyak kandungan gizi dan memiliki harga 

yang terjangkau. Terdapat banyak produk olahan tahu yang dijual di pasaran, salah satunya keripik tahu walik. 

Seringkali proses pemasakannya menggunakan minyak goreng. Dalam penelitian ini, bersama dengan UMKM 

Tahu “Karya Sari” Magetan dilakukan diversifikasi produk olahan tahu berupa keripik tahu walik dengan metode 

pengovenan sehingga diperoleh produk yang tidak hanya enak, namun juga menyehatkan. Produk yang dihasilkan 

telah memenuhi syarat kadar air dan asam lemak bebas menurut SNI-01-4470-1998 tentang keripik tahu dan tahan 

disimpan selama 208 hari. Produk ini juga mendapat respon positif dari masyarakat yang diperoleh dari uji 

organoleptik yang ditinjau dari penampilan, rasa, tekstur, aroma, dan tingkat kesukaan secara keseluruhan terhadap 

produk yang telah diproduksi. 

Kata-kata kunci: Keripik Tahu Walik, Pengovenan, Kadar Asam, Kadar Air, Masa Simpan   

 

Abstract.  Tofu is a processed soybean product that has a lot of nutritional content and has an affordable price. 

There are many processed tofu products on the market, one of which is tofu chips. Often the cooking process uses 

cooking oil. In this study, together with the UMKM Tofu "Karya Sari" Magetan, diversification of processed tofu 

products in the form of tofu walik chips was carried out with the oven method in order to obtain products that were 

not only delicious, but also healthy. The resulting product has met the requirements for water content and free fatty 

acids according to SNI-01-4470-1998 regarding tofu chips and can be stored for 208 days. This product also 

received a positive response from the public which was obtained from organoleptic tests in terms of appearance, 

taste, texture, aroma, and overall level of preference for the products that have been produced. 

Keywords: Tofu Chips, Ovening, Acid Content, Water Content, Storage Time 
 

 

1. Pendahuluan 

Tahu merupakan produk olahan kedelai yang populer di kalangan masyarakat, baik kelas atas, 

menengah, ataupun bawah karena harganya yang relatif murah serta rasanya yang enak dan 

kandungan gizinya yang melimpah [1, 2]. Oleh karenanya, bayak terdapat industri tahu di Indoneisa, 

baik dalam skala kecil, menengah, ataupun besar. Salah satunya yaitu UMKM Tahu “Karya Sari” 

yang berlokasi di Desa Suratmajan RT.03/RW.01 Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, yang 

menjadi mitra dalam penelitian ini. 

Tahu merupakan produk makanan padat dengan tekstur lunak, terbuat mealui proses 

penggumpalan protein dari kacang kedelai atau Glycine sp. Kedelai sendiri termasuk dalam famili 

Leguminosa, subfamili Papilionidae, genus Glycine, dan spesies Max. Tahu mengandung protein, 

lemak, karbohidrat, serat kasar, isoflavon, mineral, dan saponin yang dapat menurunkan kolesterol, 

mengurangi gejala penyakit jantung dan ginjal, dan mengurangi timbulnya kanker dan tumor [3]. 

Kandungan gizi yang melimpah dan harga yang terjangkau menjadikan tahu sangat digemari 

masyarakat luas. Oleh karenanya banyak produk olahan tahu yang dijual di pasaran, salah satunya 
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keripik tahu walik. Keripik tahu walik merupakan produk olahan tahu goreng yang melalui beberapa 

proses pengolahan, dimulai dari tahu yang telah dipotong dadu dengan ukuran yang sama digoreng 

hingga kering. Kemudian dipotong secara diagonal sehingga diperoleh tahu goreng berbentuk prisma 

segitiga. Selanjutnya tahu dibalik dan dikeluarkan isiannya dan kemudian dilakukan proses 

pengeringan sehingga diperoleh keripik tahu walik yang renyah. Proses pengeringan ini sering kali 

dilakukan dengan cara menggoreng menggunakan minyak goreng. Pada proses penggorengan 

menggunakan minyak terjadi reaksi kimia dalam minyak yang menyebabkan reaksi hidrolisis, 

oksidasi, isomerisasi, dan polimerisasi membentuk asam lemak bebas, isomer trans, senyawa siklik 

dan epoksi, alkohol, aldehida, keton, dan asam yang dapat menyebabkan pengembangan off-flavor, 

buih, perubahan warna dan penurunan masa simpan [4]. Selain itu, kandungan senyawa polar dalam 

penggorengan dikaitkan dengan disfungsi endotel, hipertensi, dan juga dapat menyebabkan penyakit 

kronis, terutama pada sistem kardiovaskular [5, 6, 7, 8]. 

Banyaknya efek negatif terhadap kesehatan akibat konsumsi asam lemak trans dalam minyak 

goreng telah mendorong industri untuk mengganti bahan baku menjadi lemak tak jenuh [9]. Namun 

tingkat ketidakjenuhan yang tinggi menyebabkannya tidak stabil pada suhu tinggi dan lebih rentan 

terhadap oksidasi, menghasilkan ketengikan dan perubahan warna yang lebih cepat sehingga 

membatasi masa simpan produk akhir [10, 11, 12]. Oleh karenanya, perlu digunakan metode 

pemasakan yang tidak menggunakan minyak goreng, dimana dalam penelitian ini, tahap terakhir 

pembuatan keripik tahu walik dilakukan dengan metode pemanggangan menggunakan oven. Proses 

ini dilakukan tanpa menggunakan minyak, sehingga diharapkan dapat menghasilkan produk yang 

tidak hanya enak tetapi juga aman dan sehat untuk dikonsumsi. Produk yang telah dihasilkan 

kemudian dilakukan pengujian meliputi uji kadar air, kadar asam, masa simpan dan uji organoleptik 

terhadap 30 orang panelis. 

 

2. Bahan dan Metode 

2.1. Bahan 

Tahu putih mentah yang diperoleh dari mitra penelitian, yaitu UMKM Tahu “Karya Sari” 

Magetan. Bumbu-bumbu, meliputi bawang putih bubuk, ketumbar, lada bubuk, garam, dan 

kaldu ayam. Semua bahan diperoleh dari pasaran. Bumbu-bumbu tersebut dihaluskan terlebih 

dahulu sebelum dilarutkan dalam air dan kemudian digunakan untuk merendam tahu. 

2.2. Pembuatan Keripik Tahu Walik 

Proses pembuatan keripik tahu walik dimulai dengan menggoreng tahu yang telah dipotong 

dadu dengan ukuran 2,5x2,5x3 cm. Proses penggorengan dilakukan menggunakan 250 mL 

minyak goreng untuk 12 buah tahu selama 10 menit. Tahu yang telah digoreng dipotong 

diagonal sehingga diperoleh bentuk prisma segitiga. Isian tahu dikeluarkan hingga diperoleh 

massa tahu seberat 2,5 g. Tahap selanjutnya yaitu perendaman tahu dalam larutan bumbu, yang 

terdiri dari 10 g bawang putih bubuk, 2 g ketumbar, 1 g lada bubuk, 3 g garam, dan 3 g kaldu 

ayam bubuk untuk 100 g tahu putih mentah. Semua bumbu tersebut dilarutkan dalam 150 mL 

air. Proses perendaman dilakukan selama 15 menit. Setelah itu, tahu dipanggang dalam oven 

pada suhu 100 °C selama 60 menit (setiap 10 menit tahu dibalik) sehingga diperoleh keripik 

tahu walik dengan tingkat kematangan yang merata. 

2.3. Uji Kadar Air 

Pengujian kadar air pada sampel keripik tahu walik dilakukan dengan metode oven [13], 

yaitu dengan mengeringkan 1 g sampel dalam cawan menggunakan oven pada suhu 105 °C 

selama lima jam. Cawan dan sampel ditimbang bersamaan setiap satu jam sekali hingga 

diperoleh massa yang relatif konstan. Cawan yang digunakan dalam uji kadar air ini telah 

dikeringkan sebelumnya menggunakan oven pada suhu 105 °C selama 15 menit dan kemudian 

ditimbang massanya. Kadar air diperoleh dengan melakukan perhitungan berdasarkan 

persamaan perhitungan berikut: 
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Kadar air = 
𝑊−(𝑊1−𝑊2)

(𝑊1−𝑊2)
× 100% 

dengan W = massa sampel sebelum dikeringkan, W1 = massa sampel + cawan kering kosong, 

dan W2 = massa cawan kosong, semuanya dalam satuan gram. 

2.4. Uji Kadar Asam Lemak Bebas 

Kadar asam lemak bebas ditentukan berdasarkan metode standar AOCS Ca 5a-40 [14]. 

Pertama, 10 g sampel dilarutkan dengan pelarut etil eter : etanol (50:50 v/v) dalam labu 

erlenmeyer 250 mL. 10 tetes indikator PP ditambahkan dan kemudian dilanjutkan dengan 

proses titrasi dengan larutan standar NaOH. Hasil dinyatakan sebagai g% asam oleat. 

2.5. Uji Masa Simpan 

Pengujian didasarkan pada orde reaksi laju reaksi kemunduran mutu, yaituOrde 0 

𝑡 =
(𝑄0−𝑄)

𝑘
  (1) 

Orde 1 

 𝑡 =  
ln(

𝑄0
𝑄

)

𝑘
  (2) 

Nilai k yang diperoleh dihubungkan dengan suhu menggunakan persamaan Arrhenius 

𝑘 =  𝑘0𝑒−(𝐸𝑎
𝑅𝑇⁄ )  (3) 

atau 

ln 𝑘 =  𝑘0 −
𝐸𝑎

𝑅

1

𝑇
      (4) 

Dari perhitungan nilai k akan diperoleh persamaan kurva linear antara ln k dan 1/T yang 

kemudian digunakan untuk menentukan masa simpan produk. 

Keterangan: 

Q0 = skor awal hari ke-0 

Q = skor kritis 

k = konstanta kecepatan reaksi 

t = waktu penyimpanan 

Ea = energi aktivasi 

T = suhu mutlak (K) 

2.6. Uji Organoleptik 

Uji organoleptik dilakukan terhadap 30 orang panelis belum terlatih dari kalangan remaja 

dan dewasa. Masing-masing panelis diberi sampel yang akan diuji tingkat kesukaannya 

ditinjau dari 5 kriteria pengujian, yaitu penampilan, aroma, tekstur, rasa, dan tingkat kesukaan 

secara keseluruhan. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

3.1.    Pembuatan Keripik Tahu Walik 

Proses pembuatan keripik tahu walik dimulai dengan menggoreng tahu yang telah dipotong 

dadu dengan ukuran 1,5x2,5x3 cm. Proses penggorengan dilakukan menggunakan minyak 

goreng. Selanjutnya tahu goreng dipotong secara diagonal sehingga diperoleh tahu goreng 

berbentuk prisma segitiga. Kemudian isian tahu dikeluarkan dan kulit tahunya direndam dalam 

larutan bumbu. Proses perendaman dilakukan selama 15 menit sehingga bumbu dapat meresap 

sempurna ke dalam tahu. Tahap selanjutnya yaitu proses pengeringan, yang mana dalam 
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penelitian ini dilakukan dengan metode pengovenan. Dipilihnya metode ini dikarenakan 

proses penggorengan menggunakan minyak goreng dapat menyebabkan permasalahan 

kesehatan. Selain itu, minyak goreng juga mudah mengalami oksidasi asam lemak jenuh ketika 

dipanaskan sehingga akan membentuk  gugus peroksida berupa radikal bebas serta suhu 

pemanasan yang tidak stabil. Proses pengovenan dilakukan selama 60 menit (setiap 10 menit 

dilakukan proses pembalikan) dengan suhu 60 °C. Hal ini didasarkan pada penelitian Cahyani 

& Hermanto [15], yang menyatakan bahwa pengeringan pada suhu >60 °C dapat menyebakan 

denaturasi protein. 

 

Gambar 3. Produk Keripik Tahu Walik 

 

3.2. Kadar Air 

Pengukuran kadar air terhadap sampel keripik tahu walik dilakukan untuk mengetahui 

banyaknya kandungan air yang terdapat dalam produk tersebut. Menurut SNI-01-2886-1998, 

keripik tahu harus memiliki kadar air maksimal 4%. Semakin tinggi kadar air dalam produk 

makanan ringan atau keripik, maka semakin tinggi kemungkinan kerusakan yang terjadi pada 

produk tersebut karena meningkatnya aktivitas air dalam produk. Aktivitas air sendiri 

merupakan jumlah air bebas yang terkandung dalam produk pangan yang digunakan untuk 

proses tumbuh dan berkembangnya mikroba serta tempat berlangsungnya reaksi kimia dan 

biokimia. Kadar air yang tinggi pada produk keripik menyebabkan produk lebih mudah 

mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh adanya mikroorganisme perusak yang tumbuh 

dan berkembang dengan memanfaatkan banyaknya air yang terkandung dalam produk. 

Tingginya kadar air memudahkan bakteri, kapang, dan khamir untuk berkembang biak, 

sehingga akan terjadi perubahan pada bahan pangan [16]. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk mengurangi kadar air adalah dengan dilakukannya proses penggorengan dan 

pemanggangan. Pada penelitian ini, diperoleh kadar air sampel keripik tahu walik sebesar 

0,01%. Hal ini menunjukkan bahwa produk keripik tahu walik telah memenuhi SNI-01-2886-

1998. Kadar air memiliki hubungan erat terhadap keawetan bahan pangan [17]. 

3.3. Kadar Asam Lemak Bebas 

Pengukuran kadar asam lemak bebas dimaksudkan untuk mengetahui banyaknya asam 

lemak bebas dalam sampel produk keripik tahu walik yang telah diproduksi. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa kadar asam lemak bebas produk keripik tahu walik adalah sebesar 0,01%. 

Hasil ini telah memenuhi SNI-01-4470-1998 tentang keripik tahu yang menyatakan bahwa 

kadar asam lemak bebas keripik tahu maksimal adalah 1%.  Kadar asam lemak bebas dalam 

produk pangan berkaitan erat dengan keawetan produk pangan. Kadar asam lemak bebas 

berbanding terbalik dengan tingkat keawetan produk pangan, semakin tinggi kadar asam 

lemak bebas maka semakin singkat keawetan produknya, begitupun sebaliknya. Proses 

pemanasan suhu tinggi menyebabkan pembentukan asam lemak bebas pada produk makanan. 

Ketika dipanaskan, asam lemak tak jenuh terurai dan rantai ikatan rangkapnya terputus, 

mengakibatkan peningkatan jumlah asam lemak bebas yang terbentuk. Sedangkan rantai 

karbon yang terputus akan mengikat oksigen mengakibatkan peningkatan jumlah peroksida 

sehingga produk semakin cepat mengalami kerusakan [17]. 

3.4. Masa Simpan 

Uji masa simpan bertujuan untuk mengetahui lama waktu produk keripik tahu walik dapat 

bertahan. Masa simpan produk merupakan jarak antara waktu produksi dan konsumsi produk 
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dalam keadaan layak, baik dari segi rasa, tekstur, aroma, penampilan, serta nilai gizinya [18]. 

Berakhirnya masa simpan produk ditandai dengan adanya penurunan mutu produk yang 

dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti massa oksigen, uap air, cahaya, mikroorganisme, 

bahan kimia toksik atau off flavor. Kadar air merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

pada penurunan mutu produk makanan sebab kadar air berkaitan erat dengan aktivitas air pada 

produk. Semakin tinggi aktivitas air, maka semakin tinggi pula aktivitas mikroorganisme di 

dalam produk pangan. Selain itu, aktivitas air yang tinggi juga mempercepat terjadinya 

oksidasi lemak. Metode uji masa simpan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

Accelerated Shelf-Life Testing (ASLT), sebab diperlukan waktu yang singkat serta memiliki 

akurasi yang baik [19]. Proses uji masa simpan dilakukan dengan ASLT model Arrhenius dan 

diperoleh hasil uji yaitu 208 hari.  Hasil ini cukup baik apabila dibandingkan dengan hasil 

penelitian lainnya menganai masa simpan produk keripik, seperti pada penelitian pendugaan 

umur simpan keripik tempe sagu dalam pengemas aluminium foil diperoleh hasil seber 108 

hari, serta dalam penelitian lain yang memperoleh hasil masa simpan untuk produk keripik ubi 

jalar dengan kemasan aluminium foil yaitu 155 hari dan 117 hari untuk kemasan PP [20, 21]. 

Penggunaan model Arrhenius dikarenakan produk yang diuji merupakan produk keripik yang 

mengandung lemak yang berasal dari hasil penggorengan di awal proses pembuatan yang 

dapat menyebabkan terjadinya oksidasi lemak selama penyimpanan [22]. Model Arrhenius 

didasarkan pada hubungan antara suhu dengan kecepatan penurunan mutu [23]. Penurunan 

mutu produk olahan pangan selama masan penyimpanan dapat terjadi pada parameter fisik 

maupun kimia [24]. Salah satu parameter mutu kristis pada produk keripik yaitu ketengikan. 

Adanya sisa minyak hasil penggorengan, mengakibatkan suatu produk keripik rentan 

mengalami oksidasi lemak selama penyimpanan [25]. 
Tabel 8. Hasil Uji Produk Keripik Tahu Walik 

Parameter Uji Hasil 

Kadar air 0,01% 

Kadar asam lemak 

bebas 

0,01% 

Masa Simpan 208 hari 

 

3.5. Uji Organoleptik 

Produk keripik tahu walik yang telah diproduksi dilakukan uji organoleptik terhadap 30 

orang panelis kalangan remaja dan dewasa. Pengujian dilakukan pada produk keripik tahu 

walik dari segi penampilan, aroma, tekstur, rasa, dan tingkat kesukaan secara keseluruhan. 

Dari hasil penelitian, diperoleh tanggapan yang baik dari para panelis, yaitu 33% panelis 

menyatakan sangat suka dan 40% suka terhadap penampilan produk, 30% sangat suka dan 

50% suka terhadap aroma produk, 63% sangat suka dan 20% suka terhadap tekstur produk, 

67% sangat suka dan 17% suka terhadap rasa produk serta secara keseluruhan 33% panelis 

menyatakan sangat suka dan 53% suka terhadap produk keripik tahu walik yang telah 

diproduksi.  

 

4. Kesimpulan 

Produk keripik tahu walik yang dikeringkan menggunakan oven memiliki kadar air sesuai dengan 

SNI-01-2886-1998 yaitu sebesar 0,01% dan kadar asam sesuai dengan SNI-01-4470-1998 tentang 

keripik tahu, yaitu sebesar 0,01%. Selain itu, produk yang dihasilkan juga mendapat respon positif 

dari para panelis dalam uji organoleptik dari aspek penampilan, aroma, tekstur, rasa, dan tingkat 

kesukaan secara keseluruhan serta memiliki masa simpan selama 208 hari. 
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