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PEMANFAATAN AMPAS TAHU SEBAGAI BAHAN ALTERNATIF
PENGGANTI TEPUNG

FARIS AMMAR BAHARUDDIN
XII IPA 2
NIS : 161710020

ABSTRAK
Ampas tahu adalah sisa dari hasil pembuatan tahu. Kebanyakan pabrik tahu sering
kali membuang ampas tahu hasil sisa produksi. Apalagi membuangnya pada tempat yang
tidak tepat atau sembarangan. Ampas tahu sebenarnya memiliki banyak manfaat baik bagi
tubuh maupun bagi perekonomian masyarakat. Namun manfaat dari ampas tahu belum
dimaafkan secara maksimal. Ternyata ampas tahu yang hanya digunakan masyarakat
sebagai pakan ternak bisa juga dijadikan sebagai tepung yang bisa dimakan oleh manusia.
Tepung sekarang ini di butuhkan oleh industri kecil dan menengah yang mengelola
makanan. Penggunaan bahan baku yang terus meningkat menyebabkan harga tepung
selalu naik. Hal ini menyebabkan masyarakat seharusnya memiliki bahan alternatif lain
yang dapat dijadikan tepung. Salah satu bahan yang dapat diolah menjadi tepung adalah
ampas tahu. Ampas tahu memiliki banyak kandungan yaitu protein, karbohidrat, lemak,
kalsium, dan fosfor.
Penelitian ini bertujuan untuk mencari alternatif bahan alami yang dapat dijadikan
sebagai tepung. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental, dengan sampel ampas
tahu. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 9 september 2018 sampai dengan 13
september 2018. Hasil dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji
organoleptic terhadap rasa, aroma, tekstur, dan warna kepada 10 responden.
Berdasarkan hasil uji organoleptik diketahui bahwa 70% responden sangat
menyukai rasa dari tepung ampas tahu ini, 95% untuk warnanya, 80% untuk aromanya,
dan 75% untuk teksturnya. Hal ini dikarnakan tepung ini masih memiliki aroma ampas tahu
yang kuat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ampas tahu dapat dijadikan bahan
alternative pembuatan tepung.

x

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Masih banyak orang yang belum tahu tentang manfaat dari
ampas

tahu. Ampas tahu adalah salah satu jenis makanan yang

sangat terkenal di beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa
Tengah dan beberapa daerah lainnya. Namun bagi daerah
perkotaan biasanya memang belum mengenal makanan yang
berasal dari tahu ini yaitu, ampas tahu. Ampas tahu adalah zat
buangan yang diperoleh selama proses produksi tahu.
Kedelai hasil perebusan akan didiamkan selama beberapa
saat, kemudian akan digiling. Lalu, sari-sari tahu hasil dari kedelai
giling akan diendapkan menjadi tahu. Sementara itu sisa dari kedelai
giling yang tidak terpakai akan menjadi ampas.
Karakter ampas sama seperti tahu yaitu memiliki warna yang
lebih putih dan lembut. Disinilah ampas tahu dapat diolah menjadi
berbagai macam jenis makanan lainnya yang juga memiliki gizi yang
cukup untuk tubuh.
Selama ini limbah ampas tahu belum dimanfaatkan secara
maksimal. Ampas tahu lebih banyak digunakan sebagai pakan
ternak (sapi dan babi) atau bahkan dibuang begitu saja. Padahal
ampas tahu memiliki kandungan protein yang cukup tinggi dan bisa
diolah menjadi makanan yang lezat dan aman dikonsumsi.
Tepung sekarang ini di butuhkan oleh industry kecil dan
menengah yang mengelola makanan. Penggunaan bahan baku
yang terus meningkat menyebabkan harga tepung selalu naik. Hal
ini menyebabkan masyarakat seharusnya memiliki bahan alternatif
lain yang dapat dijadikan tepung. Salah satu bahan yang dapat
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diolah menjadi tepung adalah ampas tahu. Ampas tahu memiliki
banyak kandungan yaitu protein, karbohidrat, lemak, kalsium, dan
fosfor.
Hasil pengamatan tidak semua pemilik industri tahu mengolah
sendiri limbah padatnya dan mengolah ampas tahu menjadi produk
yang dapat pada pembuatan kue dan aneka makanan. Ampas tahu
akan busuk jika tidak segera di kukus atau diolah menjadi makanan
dan bahan dasar makanan. Salah satu produk bahan dasar
makanan tersebut adalah tepung. Pemanfaatan ampas tahu menjadi
tepung ini akan mengurangi limbah yang berasal dari ampas tahu.
Oleh karena itu akan dilakukan penelitian mengenai pemanfaatan
ampas tahu sebagai altermatif bahan pembuatan tepung.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diperoleh
sebagai berikut:
“Bagaimana proses pembuatan tepung dari ampas tahu?”

C. Tujuan Penelitian
1.

Tujuan Umum:
Mencari bahan alternatif pembuatan tepung terigu dari bahan
lain.

2. Tujuan Khusus:
Memanfaatkan ampas tahu dalam pembuatan tepung terigu.

D. Manfaat Penelitian
1. Mengurangi limbah ampas tahu yang berlebihan.
2. Memajukan home industri yang membuat aneka ragam
makanan yang berbahan dasar tepung ampas tahu.
3. Penulis berharap dengan penelitian ini pabrik tahu bisa
mendapat keuntungan maksimal.
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4. Sebagai informasi kepada masyarakat bahwa ampas tahu
dapat digunakan dalam pembuatan tepung terigu
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka
1. Tahu
Tahu adalah makanan yang terbuat dari hasil sari fermentasi
kacang kedelai. Walaupun terlihat seperti makanan yang murah,
namun kandungan manfaat yang terdapat di dalam tahu cukup untuk
memenuhi kebutuhan gizi dalam tubuh kita. Kandungan gizi yang
terdapat di dalam tahu misalnya seperti protein, karbohidrat, lemak,
fosfor, kalori dan mineral, serta vitamin B kompleks thiamin, kalsium,
vitamin B12 dan vitamin E.
Nama tahu sendiri adalah nama serapan dari bahasa
Hokkian dari kata hanzi, hanyu pinyin atau dhofu yang artinya
kedelai terfermentasi. Asal tahu sendiri berasal dari Tiongkok
Cina. Menurut para ahli sejarah mengungkapkan penemu tahu
bernama Liu An sekitar tahun 164 SM . Liu An sendiri adalah seorang
ilmuan filosofI keturunan bangsawan dari Dinasti Han. Kemungkinan
besar Liu An memadatkan tahu dengan air lant sehingga menjadi
kental. Tahu dibawa oleh orang - orang Cina ke Asia Timur dan Asia
Tenggara, lalu pada akhirnya menyebar ke seluruh dunia.
Di dalam 100 gram tahu terkandung berbagai macam gizi
dan berbagai macam vitamin yang diperlukan untuk tubuh dan
digunakan untuk kesehatan di dalam tubuh kita.1
Berikut kandungan – kandungan yang terdapat dalam 100
gram tahu, yaitu:

1

Kurnea romadhon. TT. Sejarah Asal – Usul Tahu. [ON LINE]. Tersedia pada
http://ramaingintahu.blogspot.com/2016/10/sejarah-asal-usul-tahu.html diakses pada 2
Oktober 2018
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Tabel 2.1 Kandungan Gizi Tahu
Kandungan

Jumlah

Gizi

3,5 oz

Energi

318 kJ

Karbohidrat

1,9 gram

Lemak

4,8 gram

Lemak jenuh

0,7 gram

Protein

8,1 gram

Zat besi

1 mg

Kalsium

350 g (35%)

Sodium

7mg (0%)

Vitamin b1

0,06 mg

Vitamin a

0 IU

Vitamin c

0 mg

Diatas merupakan kandungan yang terdapat pada tahu.2
Beberapa manfaat-manfaat tahu, yaitu sebagai berikut :
a.

Mencegah penyakit jantung
Sejumlah studi dalam beberapa tahun terakhir telah
menunjukkan bahwa asupan rutin protein kedelai yang
terkandung dalam tahu dapat membantu menurunkan LDL
(kolesterol buruk) tanpa menurunkan HDL (kolesterol baik),
yang menyebabkan penurunan risiko penyakit jantung.

b.

Meningkatkan produksi energi
Tahu merupakan sumber makanan yang kaya zat besi,
yang menyediakan 30 persen dari nilai harian yang
direkomendasikan untuk zat besi dalam 100 gram. Zat besi
dalam tahu terutama digunakan sebagai bagian dari
hemoglobin

2

yang

membantu

dalam

ransportasi

dan

Anonim. 12 Desember 2013.KANDUNGAN TAHU. [ON LINE]. Tersedia pada
https://infotahu.wordpress.com/2013/12/12/kandungan-tahu/ diakses pada 2 oktober 2018
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pelepasan oksigen ke seluruh tubuh mempromosikan
produksi energi.
c.

Membantu menurunkan berat badan
Tinggi protein membuat perut tidak cepat merasa
lapar. Juga, sifat rendah kalori (sekitar 80 kalori dalam 100
gram) tidak menambahkan kalori ekstra untuk menu diet
Anda.

d.

Membuat kulit sehat
Tahu dapat menjaga elastisitas kulit dan menunda
proses penuaan dini. Mineral, vitamin dan protein dalam tahu
menjadi

sumber

nutrisi

yang

sangat

dibutuhkan

kulit. Makanan ini juga dapat mengecangkan otot. Dan
ternyata tahu juga bisa digunakan sebagai masker wajah
yang berguna untuk mengecangkan wajah.3
2. Ampas Tahu
Ampas tahu adalah sisa atau limbah dari pengolahan tahu.
Umumnya, ampas tahu ini digunakan oleh masyarakat hanya
sebagai pakan ternak. Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang
telah dilakukan oleh beberapa lembaga intuisi, menunjukkan
bahwa ampas tahu ternyata juga dapat digunakan sebagai bahan
pangan. Hal ini disebabkan karena ampas tahu mengandung
banyak gizi yang bermanfaat bagi tubuh.
Terutama zat gizi protein. Protein yang terdapat pada ampas
tahu dapat mencapai 23,55% atau setara dengan 26,6 gram per
100 gram. Selain protein, ampas tahu juga mengandung zat gizi
lainya, seperti karbohidrat yang mencapai 6,92%, lalu lemak
sebesarq 5,54%, serat sebesar 16,53%,abu 17,53%, dan air

3

Anonim. 12 desember 2013.MANFAAT – MANFAAT TAHU.[ON LINE].Tersedia pada
https://infotahu.wordpress.com/2013/12/12/manfaat-manfaat-tahu/ diakses pada
2 Oktober 2018
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sebesar 17,03%. 6,92%, lalu lemak sebesarq 5,54%, serat
sebesar 16,53%,abu 17,53%, dan air sebesar 17,03%.4
Informasi Rinci Komposisi Kandungan Nutrisi / Gizi Pada
Ampas Tahu :
Banyaknya Ampas Tahu yang diteliti (Food Weight) = 100 gr

Tabel 2.2 Kandungan Gizi Ampas Tahu
Kandungan

Jumlah

Energi

414 kkal

Karbohidrat

41,3 gram

Lemak

18,3 gram

Protein

26,6 gram

Zat besi

4 mg

Kalsium

19 mg

Fosfor

29 mg

Vitamin b1

0,02 mg

Vitamin a

0 IU

Vitamin c

0 mg

Sumber Informasi Gizi : Berbagai publikasi Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia serta sumber lainnya.

Keterangan :
Riset/penelitian pada ampas tahu yang berbeda bisa
menghasilkan perbedaan hasil yang didapat karena berbagai
faktor yang mempengaruhi.5

4

Dias Amalia Hartono.22 Februari 2017.Pangan Fungsional Kaya Gizi Ampas Tahu.[ON LINE].
Tersedia pada https://www.kompasiana.com/diasamaliah/58adabe4957a61780ad79b33/
pangan-fungsional-kaya-gizi-dari-ampas-tahu diakses pada 2 oktober 2018
5
Godam 64. TT.ISI KANDUNGAN GIZI AMPAS TAHU – KOMPOSISI NUTRISI BAHAN MAKANAN.
[ONLINE]. Tersedia pada http://www.organisasi.org/1970/01/isi-kandungan-gizi-ampas-tahukomposisi-nutrisi-bahan-makanan.html diakses pada 2 oktober 2018
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3. Kedelai
Kedelai yang mempunyai nama ilmiah Glyicne max L dan dalam
famili leguminose, dan genus Glycine. Kedelai mempunyai kandungan
protein 35%. Kedelai tumbuh di tempat dengan ketinggian 0-500 m di
atas permukaan air laut. Iklim yang dikehendaki adalah iklim tropis.6

Kingdom

: Plantae

Subkingdom : Tracheobionta
Super Divisi : Spermatophyta
Divisi

: Magnoliophyta

Kelas

: Magnoliopsida

Sub Kelas

: Rosidae

Ordo

: Fabales

Famili

: Fabaceae

Genus

: Glycine

Spesies

: Glycine max (L.) Merr.7

a. Kedelai dapat dibedakan menurut warnanya, bijinya, batangnya,
dan menurut umurnya.
1. Menurut warna bijinya, ada 2 macam :
a. Kedelai warna putih
b. Kedelai warna hitam
2. Menurut batangnya, ada 2 macam :
a. Kedelai berbatang tegak. Cabangnya ada yang pendek
dan ada yang panjang.
b. Kedelai bercabang banyak. Sering disebut kedelai
menjalar, bentuk ujung melilit.
3. Menurut umurnya, ada 3 macam:
a. Kedelai berumur panjang lebih dari 90 hari.

6
7

Totok Amrin, Susu Kedelai ( Jakarta : Penebar Swadaya, 2006), hlm.2
Anonim. 23 juni 2015. Klasifikasi dan Morfologi Tanaman Kacang Kedelai (Glycine max L.).
[ONLINE]. Tersedia pada http://duniaplant.blogspot.com/2015/06/klasifikasi-dan-morfologitanaman-kedelai.html diakses pada 2 oktober 2018
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b. Kedelai berumur sedang, 85-90 hari.
c. Kedelai berumurn pendek (genjah), 75-85 hari.
b. Kedelai dapat dimanfaatkan untuk :
1. Makanan manusia
2. Makanan ternak
3. Bahan industri (cat, lak, insektisida)
c. Makanan yang terbuat dari kedelai, antara lain :
1. Blendung kedelai
2. Kedelai rebus
3. Kedelai goreng
4. tahu8
4. Tepung
Tepung adalah partikel padat yang berbentuk butiran halus atau
sangat halus tergantung pemakaiannya. Biasanya digunakan untuk
keperluan penelitian, rumah tangga, dan bahan baku industri. Tepung
bisa berasal dari bahan nabati misalnya tepung terigu dari gandum,
tapioka dari singkong, maizena dari jagung atau hewani misalnya tepung
tulang.9 Jenis jenis tepung adalah sebagai berikut:
a. Tepung Terigu (Wheat Flour)
Tepung terigu adalah tepung yang berasal dari biji gandum
murni. Disebut murni karena yang diambil adalah bagian daging
yang sudah bebas dari kulit ari maupun inti gandum. Tepung terigu
ini memiliki tekstur halus, juga elastisitas yang tinggi.
b. Maizena (Corn Starch)
Mungkin belum banyak yang tahu kalau ternyata maizena ini
bukan nama tepungnya, melainkan nama merek dagang dari tepung
jagung. Tapi sepertinya orang Indonesia lebih sering menggunakan
kata tepung maizena ya dibanding tepung jagung. Maizena ini masuk
ke dalam golongan pati,Teksturnya hampir sama seperti tepung
terigu, hanya saja warnanya lebih pucat dan keruh. Biasanya
8

Totok Amrin, Susu Kedelai ( Jakarta : Penebar Swadaya, 2006), hlm.2
Anonim.TT. Tepung.[ONLINE]. Tersedia pada http://tepung.ve.web.id/id4/19421836/Tepung_26471_tepung-ve.html diakses pada 2 oktober 2018
9
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maizena ini digunakan sebagai bahan utama pembuatan custard.
Maizena ini sering juga digunakan sebagai pengental pada sup
maupun saus.
c. Tepung Roti (Bread Crumb/ Panko Flour)
Di Indonesia, tepung roti ini lebih akrab dengan sebutan
tepung panir. Terbuat dari roti tawar yang dikeringkan lalu ditumbuk.
Memiliki tekstur yang kasar. Biasanya tepung ini digunakan
sebagai coating pada gorengan seperti risoles, bitterbalen, kroket,
juga katsu. Selain itu, kita juga memiliki tepung panir dengan tekstur
lebih halus dengan warna kuning kecoklatan, yang biasanya
digunakan sebagai campuran galantin atau pelapis kroket.
d. Sagu (Sago Flour/ Sago Starch)
Tepung yang masuk ke dalam jenis pati ini terbuat dari bagian
tengah pohon sagu atau pohon aren. Bagian tengah pohon ini
dikeruk,

dihaluskan,

dicampur

air,

dan

didiamkan

hingga

mengendap. Endapan ini kemudian dikeringkan sampai berbentuk
tepung. Teksturnya dari tepung ini agak kesat dan berpasir dengan
warna yang agak keruh. Tepung sagu ini paling sering digunakan
untuk pembuatan bubur, pempek, kue bika ambon, kue Bagea (kue
kering khas Ambon), dan kue sagu tentunya.
e. Tepung Beras (Rice Flour)
Tepung beras ini terbuat dari beras yang ditumbuk. Proses
pembuatannya sama ya dengan tepung ketan, hanya beda bahan
utamanya saja. Untuk tekstur dari tepung beras ini sedikit lebih halus
dari tekstur tepung ketan. Biasanya, tepung beras ini sering
digunakan untuk peas ini juga digunakan menjadi bahan baku untuk
pembuatan bihun
f. Tepung Aneka Umbi
1) Tepung kentang
Tepung yang terbuat dari kentang.
2) Tepung Singkong
Tepung ini terbuat dari singkong. Jika tapioka dibuat dengan
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mengambil sari pati singkong, tepung singkong ini dibuat dari
gilingan singkong yang diayak sampai diperoleh butiran-butiran
kasar dalam ukuran tertentu.
3) Tepung Ubi Jalar
Sesuai namanya, tepung yang satu ini terbuat dari ubi jalar.
Jenis ubi yang paling sering digunakan adalah ubi putih, karena
lebih mudah didapatkan dan murah dibanding ubi lainnyatepung
ubi jalar ini bisa dijadikan alternatif tepung terigu juga10.
Informasi Rinci Komposisi Kandungan Nutrisi/Gizi Pada
Tepung Terigu :
Banyaknya Tepung Terigu yang diteliti (Food Weight) = 100 gr
Tabel 2.3 Kandungan Gizi Tepung Terigu

e.

Kandungan

Jumlah

Fosfor

106 mg

Energi

365 kkal

Karbohidrat

77,3 gram

Lemak

1,3 gram

Protein

8,9 gram

Zat besi

1 mg

Kalsium

16 mg

Vitamin b1

0,12 mg

Vitamin a

0 IU

Vitamin c

0 mg

HIPOTESIS

Berdasarkan kajian diatas, maka dapat diduga bahwa ampas tahu dapat
dignakan sebagai bahan alternatif pembuatan tepung.

10

Ninna.L.TT.Mengenal macam – macam tepung yang ada di indonesia.[ON LINE].tersedia pada
https://resepkoki.id/2016/11/25/mengenal-macam-macam-tepung-yang-ada-di-indonesia/
diakses pada 2 oktober 2018
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah
metode

eksperimental

deskriptif

dengan

menggunakan

uji

organoleptik terhadap tepung yang terbuat dari ampas tahu.
B. Definisi Operasional
1. Variabel Terikat (dependent variable)
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tepung.
2. Variable Bebas (independent variable)
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ampas tahu.

C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah ampas tahu yang dijual
di Kabupaten Bekasi.
2. Sampel
Sampel dalam penelitian ini adalah 1 kg ampas tahu.

D. Alat dan Bahan Penelitian
Alat:
1. Panci kukus
2. Kompor
3. Blender
4. Saringan
5. Tampah

Bahan:
1. Ampas tahu 200gr
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E. Cara Penelitian
1. Ampas tahu disediakan.
2. Ampas tahu dimasukkan ke dalam panci pengukus.
3. Ampas tahu dikukus selama 30 menit.
4. Ampas tahu dituangkan ke tampah untuk dijemur.
5. Ampas tahu dijemur ditempat yang terkena panas matahari.
6. Ampas tahu diblender sampai menjadi halus.
7. Ampas tahu disaring menggunakan saringan, jika dirasa ampas
tahu kurang halus.
8. Tepung dari ampas tahu sudah bisa digunakan untuk membuat
adonan berbagai makanan.
9. Ampas tahu di uji organoleptikan makanan yang terbuat dari
tepung ampas tahu kepada 10 orang responden.

F. Tempat dan Waktu
Tempat

: Perumahan Taman Aster blok A1 no. 105

Waktu

: 9 September 2018 – 13 September 2018

G. Analisis Hasil
Analisis hasil dilakukan dengan cara percobaan menggunakan
ampas tahu sebagai tepung. Kemudian hasilnya diujikan terhadap
10 orang responden. Jika hasil lebih dari 50% responden menyukai
seluruh kriteria-kriteria yang dinilai, diantaranya adalah rasa, tekstur,
aroma, dan warna, maka dapat dikatakan bahwa tepung ampas tahu
tersebut layak untuk digunakan.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari percobaan yang telah penulis lakukan selama 4 hari dan hasil
uji organoleptik kepada 10 responden, penulis

mendapatkan hasil

percobaan sebagai berikut :

A. HASIL

PERCOBAAN 1

Tabel 4.1. Hasil uji organoleptik percobaan pertama
Tepung ampas tahu
Responden

Rasa
1

2

3

Aroma
4

1

2

3

Tekstur
4

1

2

Warna

3

4

1

2

3

4

1

V

V

V

V

2

V

V

V

V

V

V

V

3

V

4

V

5

V

6

V

8

V

9

V

V

V

V

7

10

V

V
V

V

V

V

V

V
V

V

V
V

V

Tabel 4.2 Hasil persentase uji organoleptik percobaan pertama
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V

V

V

V

V

V
V
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Persentase
Kriteria

Sangat Suka

Suka

Kurang Suka

Tidak Suka

Rasa

60%

40%

0%

0%

Aroma

70%

30%

0%

0%

Tekstur

70%

30%

0%

0%

Warna

90%

10%

0%

0%

Tabel 4.3 Hasil uji organoleptik percobaan kedua
Tepung ampas tahu
Responden

Rasa
1

2

3

Aroma
4

1

2

3

Tekstur
4

1

2

3

Warna
4

1

2

3

1

V

V

2

V

V

V

V

V

V

V

3

V

V

4
V

4

V

V

5

V

V

V

V

6

V

V

V

V

7

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

8

V

9

V

10

V

V

V

V

Tabel 4.4. Hasil persentase uji organoleptik percobaan dua
Persentase
Kriteria

Sangat Suka

Suka

Kurang Suka

Tidak Suka

Rasa

80%

20%

0%

0%
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Aroma

90%

10%

0%

0%

Tekstur

80%

20%

0%

0%

Warna

100%

0%

0%

0%

Tabel 4.5 persentase rata – rata percobaan 1 dan percobaan 2

Persentase rata – rata

B.

Kriteria

Sangat Suka

Suka

Kurang Suka

Tidak Suka

Rasa

70%

30%

0%

0%

Aroma

80%

20%

0%

0%

Tekstur

75%

25%

0%

0%

Warna

95%

5%

0%

0%

PEMBAHASAN
Dari percobaan yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan
bahwa pada percobaan uji organoleptik kepada 10 orang responden
menunjukan bahwa rata – rata responden menyukai tepung dari
ampas tahu ini. 95% responden menyukai warna dari tepung ini.
Tepung ini memiliki warna yang lumayan sama seperti tepung pada
umumnya. Meskipun responden menyukai warna tepung ini, namun
tepung ini memiliki aroma tahu yang khas. Aroma ini membuat tidak
semua responden sangat menyukai aroma dan rasa tepung ampas
tahu ini. Hanya 70% responden yang sangat menyukai rasa tepung
ampas tahu.
Berdasarkan seluruh hasil uji coba baik tekstur,aroma,rasa,
dan warna tepung ini layak dijadikan pengganti tepung. Tepung ini
dapat digunakan untuk memasak ayam goring, prekedel, dan tempe
goring. Dengan demikian ampas tahu dapat dijadikan alternatifn
bahan pengganti tepung.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Ampas tahu yang biasanya dijadikan pakan untuk ternak
ternyata dapat dimanfaatkan untuk hal lain seperti pembuatan
tepung.
2. setelah diuji coba, ternyata tepung yang terbuat dari ampas
tahu layak untuk dikonsumsi.
B. Saran
1. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai pemanfaatan
ampas tahu sebagai alternatif bahan pengganti tepung.
2. Untuk penelitian selanjutnya perlu ditingkatkan kualitas dan
ditambahkan sedikit bumbu dapur agar tepung ampas tahu
berbau lebih enak.
3. Sebelum menjemur ampas tahu kukus terlebih dahulu agar
jamur dan bakteri yang ada pada tahu mati dan ampas tahu tidak
mengalami pembusukan saat dijemur.
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Hasil Kasar
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Penyaringan

Hasil Halus
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