
BAB VII 

RINGKASAN

Telah dilakukan pemeriksaan adanya formalin dalam 

tahu yang diproduksi oleh pabrik tahu di wilayah Surabaya 

Timur. Dari ke 6 pabrik tahu yang diteliti hanya satu yang 

menunjukkan adanya formalin, sedangkan tahu yang berasal 

dari ke 5 pabrik tahu lainnya tidak terdeteksi adanya 

formalin dalam tahu.

Tahap pertama adalah pembuatan tahu secara 

laboratorium (rumah) yaitu ditimbang 300 mg kedelai putih 

direndam dalam air selama 5 - 6  jam kotoran dibersihkan. 

Digiling perlahan-lahan sambil diberi air seperlunya 

terjadi bubur kedelai, ditampung dalam wadah yang cukup 

besar airnya diperbanyak dengan perbandingan air dibanding 

kedelai sama dengan 10 : 1. Direndam selama 3 jam dan 

dipisahkan ampasnya dengan jalan menyaring atau memeras- 

nya. Hasilnya digodok sambil diberi air kapur hingga 

menggumpal kemudian disaring dengan menggun&kan corong 

Buchner sampai airnya habis terjadi tahu.

Tahap selanjutnya pembuatan tahu dengan penambahan 

formalin yaitu setelah dipisahkan air susu kedelai dari 

ampasnya diberi formalin dengan konsentrasi yang 

dikehendaki, dibiarkan sebentar agar terjadi reaksi antara 

formalin dengan protein air susu kedelai. Kemudian digodok 

sampai menggumpal dan disaring dengan corong Buchner
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sampai airnya habis, terjadi tahu dan selanjutnya 

d i an al is a  sebelum dan sesudah tahu digodok/dimasak. Dari 

percobaan didapatkan wa laupun telah d im as ak / d i g o d o k  dalam 

air tahu masih menunjukkan adanya formalin.

Tahap berikut n ya  adalah p emeriksaan adanya formalin 

d a l a m  tahu yang diprodu k si  oleh pab r ik  tahu di wilayah 

Surabaya Timur dengan jalan reaksi warn a dan panjang 

g e lo mbang m aksimum yang diban di ng k an  dengan larutan 

standar formalin. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

formalin dal am  tahu yang diproduksi oleh salah satu pabrik 

tahu di wilayah Surabaya Timur (kode A).
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