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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kedelai merupakan salah satu komoditas pangan yang banyak dikonsumsi 

oleh masyarakat Indonesia. Bappenas (2014) memperkirakan konsumsi kedelai 

Indonesia pada tahun 2014 dapat mencapai 2,5 hingga 2,8 juta ton atau 

mengalami peningkatan sebanyak 5% dari tahun sebelumnya. Peningkatan 

konsumsi kedelai disebabkan karena semakin meningkatnya pengetahuan 

konsumen tentang nilai gizi dan nilai fungsional yang dimiliki oleh kedelai dan 

produk pangan olahan berbasis kedelai. Kedelai merupakan sumber protein nabati 

dengan kandungan protein berkisar antara 30,53% hingga 44% (Cahyadi, 2007). 

Kedelai memiliki komposisi asam amino yang seimbang serta memiliki kualitas 

protein yang dapat disetarakan dengan protein hewani (Kricka et al., 2009; 

Aparicio et al., 2008). 

Tempe merupakan salah satu produk olahan kedelai yang dihasilkan dari 

proses fermentasi kedelai menggunakan kapang, umumnya berasal dari genus 

Rhizopus (Bavia et al., 2012). Tempe merupakan jenis produk olahan kedelai 

yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia dengan tingkat konsumsi pada tahun 

2014 diperkirakan mencapai 6,1826 kg/kapita (Hardinsyah, 2010; Billah, 2013). 

Beberapa penelitian menunjukkan perubahan nilai gizi dan karakteristik 

fungsional selama proses pengolahan kedelai menjadi tempe. Penelitian            

Mo et al. (2013) menunjukkan peningkatan folat dan kandungan vitamin B12 

pada tempe jika dibandingkan dengan kedelai mentah. Proses fermentasi pada 
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tempe juga mampu meningkatkan ketersediaan protein bagi tubuh hingga 25% 

(Stodolak dan Janiszewska, 2008). Selain itu, tempe juga mengandung isoflavon 

dalam jumlah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan produk olahan tempe 

lainnya (Haron et al., 2009). Kwon et al. (2010) juga menyatakan bahwa kedelai 

yang melalui proses fermentasi memiliki aktivitas antidiabetes yang lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan kedelai yang tidak difermentasi. Proses pengolahan 

kedelai menjadi tempe juga mampu menurunkan kandungan senyawa antinutrisi. 

Penelitian Egounlety dan Aworh (2003) menunjukkan penurunan kandungan 

asam fitat sebanyak 30,7% selama proses fermentasi kedelai menggunakan 

Rhizopus oligosporus. 

Secara umum proses pembuatan tempe dimulai dengan sortasi kedelai, 

dilanjutkan dengan perendaman kedelai dan pengupasan kulit ari, pemasakan, 

pendinginan hingga mencapai suhu ruang, inokulasi dengan ragi tempe, dan 

fermentasi selama 48 jam (Mo et al., 2013). Metode perendaman dan pemasakan 

kedelai yang digunakan dalam proses pembuatan tempe merupakan tahapan 

penting untuk menghasilkan tempe dengan karakteristik fungsional yang baik. 

Tahapan perendaman kedelai berfungsi untuk menurunkan pH kedelai sehingga 

mampu menunjang pertumbuhan kapang dan mengeliminasi pertumbuhan 

mikroorganisme kontaminan (Fung dan Dodson, 2008). Tahapan pemasakan 

kedelai dapat dilakukan dengan pengukusan atau perebusan. Xu dan Chang 

(2008) dalam penelitiannya menemukan adanya penurunan aktivitas antioksidan 

dan total fenolik yang lebih besar pada kedelai yang direbus jika dibandingkan 

dengan kedelai yang dikukus. 
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Secara umum, tempe terbuat dari kedelai kuning. Belum menjadi hal yang 

umum untuk membuat tempe dengan menggunakan bahan dasar kedelai hitam. 

Padahal, kedelai hitam memiliki potensi karakteristik fungsional yang lebih baik 

jika dibandingkan dengan kedelai kuning. Kedelai hitam memiliki total fenolik 

dan aktivitas antioksidan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kedelai 

kuning (Xu et al., 2007; Kumar et al., 2010). Hal ini disebabkan karena tingginya 

kandungan fenolik, flavonoid, antosianin, dan "-tokoferol dalam kedelai hitam                 

(Correa et al., 2010; Jeng et al., 2010; Kumar et al., 2010).   

Beberapa penelitian terkait perubahan nilai gizi selama proses pengolahan 

tempe telah banyak dilakukan (Nurrahman et al., 2011; Nurrahman et al., 2013). 

Akan tetapi, penelitian terhadap perubahan karakteristik fungsional seperti 

aktivitas penghambatan !-glukosidase, aktivitas antioksidan, total fenolik, dan 

total flavonoid selama pengolahan kedelai hitam dan kedelai kuning menjadi 

tempe masih belum banyak dilakukan. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

penelitian tentang dengan pengaruh jenis kedelai (kedelai hitam dan kedelai 

kuning) dan tahapan proses pengolahan tempe terhadap karakteristik 

fungsionalnya perlu dilakukan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 

informasi yang sistematis mengenai perubahan aktivitas antioksidan, total fenolik, 

total flavonoid, dan aktivitas penghambatan !-glukosidase yang terjadi selama 

tahapan proses pengolahan tempe serta pengaruh jenis kedelai terhadap perubahan 

tersebut. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Tempe dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan konsumsinya yang 

tinggi di Indonesia (Hardinsyah, 2010). Selama proses pengolahan kedelai 

menjadi tempe, kedelai mengalami beberapa perubahan, meliputi perubahan 

komponen nutrisi dan karakteristik fungsional. Tahapan perendaman dan 

pemasakan kedelai merupakan tahapan yang penting dalam pembuatan tempe 

(Fung dan Dodson, 2008), sehingga perlu dilakukan penelitian untuk menentukan 

kombinasi proses perendaman dan pemasakan kedelai yang menghasilkan tempe 

dengan aktivitas antioksidan terbaik. Beberapa penelitian mengenai komponen 

nutrisi dan karakteristik fungsional tempe telah banyak dilakukan. Akan tetapi, 

penelitian yang mengkaji perubahan yang terjadi selama tahapan proses 

pembuatan tempe, dari kedelai mentah hingga menjadi tempe belum banyak 

dilakukan. Demikian pula penelitian mengenai pengaruh jenis kedelai (kedelai 

hitam dan kedelai kuning) terhadap perubahan karakteristik fungsional dari tempe 

yang dihasilkan masih terbatas pada aktivitas antioksidan. Hal inilah yang 

menjadi faktor pendorong untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai 

perubahan karakteristik fungsional yang terjadi pada setiap tahapan proses 

pengolahan kedelai mentah menjadi tempe, serta pengaruh jenis kedelai terhadap 

perubahan tersebut. 

 

1.3. Tujuan Percobaan 

1.3.1. Tujuan Umum 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh jenis kedelai (kedelai 

hitam dan kedelai kuning) dan tahapan proses pengolahan tempe terhadap 
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karakteristik fungsionalnya, terutama terkait aktivitas antioksidan dan 

penghambatan !-glukosidase. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. menentukan metode perendaman dan metode pemasakan kedelai yang 

menghasilkan tempe dengan aktivitas antioksidan terbaik; 

2. mengetahui pengaruh setiap tahapan proses pengolahan kedelai menjadi tempe 

terhadap perubahan aktivitas antioksidan, total fenolik, total flavonoid, dan 

aktivitas penghambatan !-glukosidase; dan 

3. mengetahui pengaruh jenis kedelai terhadap perubahan aktivitas antioksidan, 

total fenolik, total flavonoid, dan aktivitas penghambatan !-glukosidase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


