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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Tempe merupakan makanan hasil fermentasi oleh jamur Rhizopus 

oligosporus. Tempe merupakan makanan yang banyak disuka oleh masyarakat 

Indonesia karena enak, murah, dan mudah didapat. Menurut Astawan (2004), 

yang terjadi selama proses fermentasi tempe, baik yang menyangkut 

perubahan fisik, biokimia, dan mikrobiologi semuanya berdampak 

menguntungkan terhadap sumbangan gizi dan kesehatan.  

Tempe merupakan sumber gizi yang penting dalam menu makanan. 

Menurut Arthur (2009) ada beberapa hal yang menguntungkan pada tempe. 

Secara kimiawai hal itu dilihat dari meningkatnya kadar padatana terlarut, 

nitrogen terlarut, asam amino bebas, asam lemak bebas, nilai esensi protein  

serta skor proteinnya. Budi (2006) menambahkan, bahwa tempe merupakan 

makanan yang kandungan gizinya patut diperhitungkan. Tempe semakin 

digemari orang bukan hanya dari rasanya yang gurih dan lezat, juga karena 

memang syarat gizi. Kadar protein tempe 18,3 g / 100 g tempe merupakan 

alternatif  sumber protein nabati. Di dalam tempe juga terkandung lemak, 

karbohidrat, serat, abu, kalsium, besi, vitamin B1, dan vitamin B2.   

Pada umumnya masyarakat menggunakan kedelai sebagai bahan 

pembuatan tempe, permintaan tempe semakin meningkat mengakibatkan 
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kelangkaan kedelai. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelangkaan 

kedelai yaitu dengan mengganti bahan baku selain kedelai.  

Salah satu bahan pengganti kedelai adalah kacang merah. Kacang 

merah adalah salah satu kelompok kacang polong yang paling terkenal di 

dunia. Kacang merah biasa dikonsumsi ketika sudah benar-benar masak 

berupa kacang kering. Di Indonesia, kacang merah kering biasa dimasak 

menjadi bubur, sup, nasi tim, selai manis yang digunakan sebagai pengisi kue. 

Biji kacang merah yang sudah tua dapat dijadikan sebagai bahan pendamping 

dan atau bahan pengganti kedelai untuk dibuat tempe.  

Kacang merah merupakan salah satu sumber protein nabati. 

Kandungan protein dalam kacang merah sudah diakui kontribusinya dalam 

menu makanan sehari-hari. Bahkan kacang merah memasok kebutuhan protein 

hampir sama banyaknya dengan daging. Di samping protein dalam biji kacang 

merah juga terkandung karbohidrat kompleks, serat, lemak, vitamin B, folasin, 

tiamin, kalsium, fosfor, dan zat besi. Folasin adalah zat gizi esensial yang 

mampu mengurangi resiko kerusakan pembuluh darah (Anonim5, 2009)  

Meskipun belum banyak dikenal masyarakat, tempe kacang merah 

merupakan ragam tempe yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Tempe kacang 

merah adalah bahan pangan fermentasi yang berbahan baku kacang merah 

yang sudah tua. Proses fermentasi biji kacang merah ini mengubah sifat 

kacang merah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kandungan protein pada 

tempe kacang merah adalah 24 g/ 100 g (Valentine, 2010).  
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Protein yang berasal dari jenis kacang-kacangan pada umumnya 

memiliki faktor pembatas. Salah satu cara menghilangkan faktor pembatas 

tersebut dengan mengkombinasikan kacang merah bersama dengan padi-

padian atau sereal sehingga dapat menyempurnakan kekurangan yang ada 

(Anonim1, 2009). Berdasarkan pernyataan di atas akan dicoba meningkatkan 

kadar protein tempe kacang merah menggunakan sari kulit nanas karena  

dalam kulit nanas masih terkandung enzim bromelin. Enzim bromelin 

merupakan salah satu jenis enzim protease yang mampu menghidrolisis ikatan 

peptida pada protein atau polipeptida menjadi molekul yang lebih kecil yaitu 

asam amino (Anonim1, 2009).  

Nanas selama ini hanya dimanfaatkan bagian daging buahnya saja, 

sedangkan kulitnya dibuang. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, kulit nanas dapat dimanfaatkan dalam pembuatan tempe sebagai 

bahan yang membuat suasana asam sehingga baik bagi pertumbuhan jamur 

tempe dengan keberadaan enzim bromelin. Berdasarkan penelitian Widayanti 

(2010), manfaat sari kulit nanas selain meningkatkan keasaman sehingga 

mampu menciptakan suasana yang cocok untuk proses fermentasi pada tempe, 

dapat juga meningkatkan kadar protein karena mengandung enzim bromelin. 

Enzim ini mengkatalis protein sehingga dapat meningkatkan kadar protein dan 

kualitas tempe.  

Menurut Kholisoh (2005), bahwa perendaman daging ayam dalam 

bubur kulit dan buah nanas mempengaruhi sifat organoleptik dan 

meningkatkan kadar protein daging ayam. Penelitian Untari (2007), 
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menunjukkan bahwa perendaman biji kecipir dalam sari kulit nanas dan 

bonggol nanas mempengaruhi kualitas tempe dan kadar protein tempe kecipir. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti terdorong untuk meneliti 

kadar protein dan kualitas tempe kacang merah dengan berbagai konsentrasi, 

maka peneliti mengajukan judul “Pengaruh Perendaman Kacang Merah 

Dalam Sari Kulit Nanas Terhadap Kadar Protein Dan Kualitas Tempe 

Kacang Merah”.   

 

B. PEMBATASAN MASALAH 

Berbagai masalah yang ada harus di buat pembatasan masalah supaya 

permasalahan tidak melebar dan rancu. Oleh karena itu, peneliti membatasi 

masalah sebagai berikut:  

1. Subjek : Sari kulit nanas dengan penambahan air 

2. Objek : Tempe kacang merah  

3. Parameter : Kadar protein dan kualitas tempe kacang merah     

meliputi: tekstur (kerapuhan), miselium jamur, warna, 

dan bau.  

 

C. PERUMUSAN MASALAH 

Permasalahan dalam  penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

“Bagaimanakah pengaruh perendaman kacang merah dalam sari kulit nanas 

terhadap kadar protein dan kualitas tempe kacang merah?”.  
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D. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: “Untuk 

mengetahui pengaruh perendaman kacang merah dalam sari kulit nanas 

terhadap kadar protein dan kualitas tempe kacang merah”. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan manfaat diantaranya:  

1. Memberikan informasi bahwa dalam pembuatan tempe dapat digunakan 

berbagai aneka bahan (kacang-kacangan dan biji-bijian) diantaranya 

kacang merah.  

2. Mendayagunakan limbah kulit nanas untuk meningkatkan kadar protein 

dan kualitas tempe.  

3. Dapat meningkatkan nilai gizi masyarakat.  

4. Menambah khasanah keilmuan, pengetahuan, dan pengalaman penulis 

serta pembaca.  

5. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengembangan materi 

ajar sekolah pada kompetensi dasar bioteknologi kelas XII SMA Semester 

II. 

 

 

 

 


