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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tempe merupakan makanan tradisional Indonesia berbahan baku kedelai 

(Glycine max) yang difermentasi dalam waktu tertentu dengan menggunakan 

kapang Rhizopus sp. Spesies kapang yang umum digunakan dalam fermentasi 

tempe adalah Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae (Babu, et al., 2009). 

Tempe sudah sejak lama dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat sebagai 

makanan tradisional Indonesia (Titi dan Saihullah, 2013). Menurut BSN (2012), 

Indonesia merupakan produsen tempe terbesar di dunia dan pasar kedelai terbesar 

di Asia. Di Indonesia, terdapat sekitar 81 ribu usaha pembuatan tempe yang 

memproduksi 2,4 juta ton tempe per tahun. Sekitar 50% dari tanaman kedelai atau 

sekitar 750.000 ton kedelai/tahun di Indonesia diolah menjadi tempe (Tamang dan 

Kailasapathy, 2010).  

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (2014) juga melaporkan bahwa 

tempe memiliki tingkat konsumsi yang paling tinggi diantara produk berbasis 

kedelai lainnya yaitu 7,0914 kg/kapita/tahun pada tahun 2013. Konsumsi tempe 

mengalami peningkatan pada tahun 2014 dan 2016. Pada tahun 2014 konsumsi 

tempe meningkat 4,98% atau menjadi sebesar 7,44 kg/kapita, dan di tahun 2016 

menjadi sebesar 7,79 kg/kapita atau naik 2,28%. Jumlah ini diperkirakan akan 

terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya (BPS, 2014).  

Konsumsi tempe yang terus meningkat dalam masyarakat tidak diimbangi 

dengan banyaknya variasi makanan atau minuman berbasis tempe. Konsumsi 
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tempe umumya terbatas hanya dengan penggorengan, misalnya tempe goreng dan 

keripik tempe. Keripik tempe memiliki komponen fungsional dalam jumlah 

rendah karena pada dasarnya, pengolahan tempe dengan penggorengan atau suhu 

tinggi (170-180°C) dapat merusak komponen-komponen fungsional yang sensitif 

terhadap panas sehingga nilai gizinya menurun (Surya, 2011). Beberapa produk 

diversifikasi tempe lainnya ialah yogurt dengan bahan baku kombinasi tempe dan 

beras merah (Cahyadi, 2016), sari tempe dalam kaleng (Surya, 2011), serta sereal 

tempe “HBM” yang diproduksi oleh PT. Harapan Bunda Mandiri, Bogor.  

Tempe memiliki beberapa keunggulan dari segi kesehatan. Tempe 

memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap dan komponen-komponen lain yang 

telah terbukti secara ilmiah memberikan dampak positif bagi kesehatan. 

Fermentasi kedelai menjadi tempe mengubah bentuk isoflavon tidak larut menjadi 

bentuk larut daidzein, genistein, glisitein, dan faktor II (6,7,4 tri-

hidroksiisoflavon). Faktor II bertindak sebagai antioksidan, antihemolisis, 

antifertil, antikolesterol, dan antikanker. Faktor II memiliki aktivitas antioksidan 

10 kali lebih kuat dibandingkan dengan vitamin A dan 3 kali lebih kuat daripada 

aglikon lain. Oleh sebab itu, tempe berpotensi dikembangkan sebagai pangan 

fungsional (Atun, 2009).  

Disamping keunggulan yang dimiliki, tempe memiliki daya simpan yang 

rendah dan mudah rusak. Tempe akan segera membusuk selama penyimpanan. 

Tempe segar yang disimpan pada suhu ruang hanya bertahan dua hari sedangkan 

pada penyimpanan suhu rendah bertahan satu minggu. Lewat dari masa 

penyimpanan itu, kapang akan mati dan akan terjadi proses fermentasi lanjut oleh 
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bakteri proteolitik, sehingga terbentuk amonia, H2S, metil sulfide, amin dan 

senyawa-senyawa lain berbau busuk (Sarwono, 2007).  

Oleh karena itu dalam upaya peningkatan masa simpan, nilai tambah, dan 

pengembangan produk tempe, diversifikasi produk pangan berbasis tempe 

diperlukan. Salah satu hasil diversifikasi pangan berbasis tempe yang dapat 

dikembangkan adalah minuman fermentasi berbasis tempe. Menurut Filannino, et 

al. (2014) fermentasi dapat menjadikan produk pangan memiliki umur simpan 

yang lebih panjang dan karakteristik nutrisi yang lebih baik. Selain itu, proses 

fermentasi dengan menggunakan bakteri asam laktat juga berpotensi untuk 

meningkatkan aktivitas antioksidan karena menghasilkan asam laktat yang dapat 

mendegradasi serat tidak larut sehingga akan meningkatkan aktivitas antioksidan 

(Primurdia dan Kusnadi, 2014).  

Minuman fermentasi merupakan minuman hasil fermentasi dengan 

mikroorganisme tertentu secara terkontrol dengan bahan dasar hewani ataupun 

nabati (Hui dan Evranuz, 2012). Minuman fermentasi berbasis susu lebih populer 

di masyarakat, sedangkan sumber nabati masih kurang dimanfaatkan sebagai 

minuman fermentasi. Oleh karena itu, pemanfaatan tempe sebagai bahan dasar 

pembuatan minuman fermentasi berbasis nabati merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan pemanfaatan sumber nabati, sekaligus dapat mengubah persepsi 

masyarakat bahwa minuman fermentasi tidak selalu berbahan dasar hewani.  

Rendahnya laktosa pada bahan nabati menyebabkan bakteri asam laktat 

memproduksi asam yang lebih sedikit dibandingkan jika menggunakan bahan 

hewani seperti susu sapi. Penambahan susu skim dengan konsentrasi tertentu pada 

produk nabati diperlukan untuk meningkatkan kerja dari bakteri asam laktat 
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sehingga dapat menghasilkan asam dalam jumlah cukup. Menurut Sayuti et al.  

(2013) pemberian susu skim dengan konsentrasi 5% merupakan substrat untuk 

merangsang pertumbuhan S. thermophilus dalam memfermentasi atau memecah 

laktosa yang ada menjadi asam laktat sehingga tercipta rasa dan aroma yang khas. 

Penelitian Fadro, et al. (2015) menunjukkan bahwa penambahan susu skim 7% 

menghasilkan minuman probiotik susu jagung dengan nilai pH, total asam 

tertitrasi, jumlah BAL, kadar protein dan total padatan yang terbaik. Berdasarkan 

penelitian tersebut, maka konsentrasi susu skim yang digunakan pada penelitian 

ini adalah 4, 6, dan 8%.  

Konsentrasi gula pada pembuatan minuman fermentasi yang semakin 

tinggi akan mempengaruhi total bakteri asam laktat karena semakin tinggi 

konsentrasi gula maka semakin banyak nutrisi yang tersedia untuk mencukupi 

pertumbuhan bakteri. Bakteri asam laktat akan memecah gula menjadi asam laktat 

sehingga kandungan asam laktat meningkat. Menurut Allgeyer, et al. (2010), 

konsentrasi gula untuk menghasilkan minuman fermentasi dengan kualitas terbaik 

adalah 5-12%. Namun, Soccol, et al. (2013) menyebutkan bahwa penambahan 

gula diatas 10% dapat menyebabkan perubahan tekanan osmotik sehingga 

mengganggu pertumbuhan bakteri asam laktat. Hasil penelitian Tiara (2015) 

menunjukkan bahwa formulasi gula terbaik untuk minuman fermentasi kacang 

merah ialah 4%. Oleh karena itu, konsentrasi gula yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah 4, 6, 8, dan 10%. 

Penelitian pembuatan minuman fermentasi dengan bahan dasar tempe 

menggunakan tiga rasio tempe dengan air. Menurut penelitian Usmiati dan Utami 

(2008) mengenai minuman fermentasi kacang tanah dan Cahyadi (2016) 
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mengenai yogurt berbasis tempe dan beras merah, rasio tempe dengan air 1:5 akan 

menghasilkan sari tempe terbaik. Berdasarkan penelitian tersebut, maka rasio 

tempe : air yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1:4, 1:5, dan 1:6.  

Minuman fermentasi tempe dibuat dengan menggunakan bakteri asam 

laktat untuk memecah laktosa menjadi asam laktat dan asam organik lainnya 

sehingga akan menghasilkan cita rasa dan aroma yang khas (Soccol, et al., 2013). 

Streptococcus dan Lactobacillus bersimbiosis mutualisme dimana pertumbuhan 

dari masing-masing bakteri akan mendukung pertumbuhan bakteri lainnya.  

Minuman fermentasi berbasis tempe dengan menggunakan bakteri asam laktat 

probiotik menguntungkan bagi saluran pencernaan karena dapat meningkatkan 

keseimbangan mikroflora usus dan mampu bertahan hidup dalam keasaman 

lambung sehingga dapat menempati usus dalam kuantitas yang cukup besar. 

Produk probiotik juga dapat menghambat bakteri patogen dan melakukan 

metabolisme terhadap laktosa sehingga bermanfaat bagi penderita intoleransi 

laktosa (Kumar, et al., 2012). Dosis yang direkomendasikan untuk probiotik 

dalam diet untuk dapat memberikan manfaat yang diinginkan berkisar antara 10
6
-

10
7
 CFU/ml (Primurdia dan Kusnadi, 2014). Minuman probiotik berbahan dasar 

nabati yang sudah diteliti di antaranya minuman yogurt dari sari kulit nanas 

(Rizal, et al., 2007), yogurt sinbiotik dari ekstrak cincau hijau (Suharyono, et al., 

2010), minuman probiotik dari sari kurma (Primurdia dan Kusnadi, 2014), serta 

minuman probiotik buah naga merah (Oktaviani, et al., 2014). Selain itu, 

minuman fermentasi ini lebih praktis untuk dikonsumsi daripada tempe segar dan 

memiliki keawetan yang tinggi.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Tempe sudah sejak lama dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan 

mengandung komponen-komponen yang bermanfaat bagi kesehatan, terutama 

kandungan isoflavonnya. Total komponen isoflavon tempe lebih tinggi 

dibandingkan dengan kacang kedelai sebagai bahan bakunya. Tempe kaya akan 

protein, lemak tidak jenuh, serat pangan, vitamin (riboflavin, niacin, B-12, 

pantothenate, pyridoxine, folat), serta komponen mineral kalsium, fosfor, dan besi 

yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Namun, tempe dalam bentuk segar memiliki 

umur simpan yang relatif singkat dan diversifikasi atau pengolahan produk 

berbasis tempe saat ini masih terbatas. Oleh karena itu, pengembangan produk 

baru berbahan dasar tempe harus dilakukan untuk meningkatkan masa simpan dan 

memberikan nilai tambah pada produk. Cakupan pemanfaatan tempe dapat 

diperluas dengan penggunaan bakteri asam laktat menjadi minuman fermentasi. 

Selain akan menghasilkan asam-asam laktat yang dibutuhkan oleh tubuh, 

minuman fermentasi berbasis tempe ini juga bersifat probiotik sehingga bisa 

mengkolonisasi dalam saluran pencernaan dan akan menyeimbangkan 

pertumbuhan mikroflora usus. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa 

bakteri asam laktat dapat meningkatkan jumlah isoflavon aglikon selama 

fermentasi sehingga meningkatkan kualitas fungsional produk. 

Dalam mengaplikasikan sari tempe untuk pembuatan minuman fermentasi 

perlu diketahui penambahan konsentrasi gula dan susu skim rasio, serta rasio 

tempe : air agar mendapatkan formulasi minuman fermentasi yang sesuai dengan 

standar minuman fermentasi. Minuman fermentasi yang dihasilkan akan diuji total 

fenolik, flavonoid, dan kapasitas antioksidannya selama penyimpanan serta 
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dianalisis lebih lanjut yang meliputi analisis proksimat, cemaran koliform, dan 

HPLC (High Performance Liquid Chromatography) untuk mengetahui jumlah 

senyawa aktif isoflavon yang terkandung di dalam produk tersebut,.  

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus.  

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah memperoleh produk minuman 

fermentasi dengan bahan dasar tempe yang berpotensi untuk meningkatkan umur 

simpan dan nilai nutrisi.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus pada penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Menentukan waktu pertumbuhan yang optimum dari S. thermophilus dan 

L. plantarum dalam pembuatan minuman fermentasi tempe.  

2. Menentukan konsentrasi gula, susu skim, dan rasio tempe : air terbaik pada 

minuman fermentasi tempe berdasarkan standar minuman fermentasi.  

3. Mengetahui karakteristik minuman fermentasi tempe selama 3 minggu 

masa penyimpanan pada suhu 7
o
C melalui analisis pH, TAT, total BAL, 

kapasitas antioksidan, total komponen fenolik, total flavonoid, serta uji 

sensori organoleptik yang meliputi uji skoring dan hedonik. 

4. Mengetahui kandungan isoflavon yang terdapat dalam minuman 

fermentasi tempe dengan menggunakan metode High Performance Liquid 

Chromatography.  




