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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tempe merupakan makanan tradisional rakyat Indonesia yang 

relatif murah dan mudah di dapat. Tempe berasal dari fermentasi kacang 

kedelai atau kacang-kacangan lainnya menggunakan ragi tempe. Karena 

memiliki kandungan protein yang tinggi dan mudah didapat, maka kedelai 

dapat dijadikan bahan utama dalam pembuatan tempe. Tempe 

mengandung berbagai nutrisi yang diperlukan tubuh seperti protein, lemak, 

karbohidrat dan mineral (Cahyadi, 2006).  

Dalam beberapa tahun belakangan ini produksi kedelai terus 

merosot. Menurut Sarwono (2012), produksi kedelai Indonesia mencapai 

0,8 juta ton. Jumlah produksi itu hanya mencukupi kebutuhan nasional 

sebesar 20% saja. justru kebutuhan sebanyak 80% atau sebanyak 3,2 juta 

ton masih diimpor dari luar negeri, terutama Amerika Serikat yang 

mengakibatkan harga kedelai terus naik.  Oleh karena itu, untuk 

mengurangi konsumsi terhadap kedelai perlu adanya modifikasi bahan 

baku dalam pembuatan tempe. Salah satu alternatif bahan baku pembuatan 

tempe adalah dari biji lamtoro. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

Hayati (2009), bahwa kadar protein tempe dari biji nangka tertinggi yaitu 

6,85% dengan waktu fermentasi 48 jam. 

Lamtoro (Leucaena leucocephala) atau disebut juga petai cina 

adalah sejenis perdu dari suku polong-polongan (Leguminosae). Lamtoro 
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merupakan kelompok kacang polong yang biasa dikonsumsi saat biji muda 

ataupun yang biji yang sudah kering. Lamtoro yang masih muda bisa 

digunakan sebagai lalapan, sedangkan lamtoro yang sudah tua dan kering 

bisa digunakan sebagai bahan utama pembuatan tempe (Suliantari, 2001). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Widiyanti (2007), waktu optimum 

fermentasi tempe lamtoro gung adalah 2 hari. Biji dari buah petai cina 

(Leucaena leucocephala) yang sudah tua setiap 100 gram mempunyai nilai 

kandungan kimia berupa zat kalori sebesar 148 kalori, protein 10,6 gram, 

lemak 0,5 gram, hidrat arang 26,2 gram, kalsium 155 miligram, fosfor 59 

miligram, besi 2,2 miligram, vitamin A 416 SI, vitamin B1 0,23 miligram 

dan vitamin C 20 miligram (Thomas, 2007). 

Jagung manis selain sumber karbohidrat yang tinggi (22,8 gram) 

juga merupakan salah satu sumber protein yang murah dan tersedia secara 

melimpah karena banyak di budidayakan di Indonesia. Selain itu jagung 

manis juga mengandung asam folat, likopen untuk meningkatkan 

kesehatan sel, saponin, fitosterol, tokotrienol. Adanya senyawa-senyawa 

fenol dapat berpengaruh positif bagi kesehatan. Oleh karena itu, jagung 

manis dapat digunakan sebagai bahan isi dalam pembuatan tempe. Fungsi 

jagung manis yaitu menambah nilai gizi dan meningkatkan kualitas tempe. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Masrokhah (2010), bahwa 

kandungan gizi maksimal yaitu protein pada tempe berbahan dasar jagung 

manis manis yaitu pada perlakuan R2F2= 5,71 gram% dan R2F1= 5,13 

gram%. 
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Bekatul merupakan hasil sampingan dalam penggilingan padi yang 

diperoleh dari lapisan luar karyopsis beras. Bekatul biasanya digunakan 

sebagai pakan ternak, seperti babi dan sapi. Saat ini, bekatul justru banyak 

diburu untuk dikonsumsi manusia karena khasiatnya yang baik untuk 

kesehatan. Menurut Astawan (2008), bekatul dapat menurunkan kadar 

kolesterol secara nyata karena bekatul mengandung banyak serat pangan. 

Bekatul mengandung komponen bioaktif oryzanol, tokoferol dan asam 

ferulat yang berfungsi untuk menurunkan kolesterol dan memperlancar 

buang air besar (Ide, 2010). Selain itu bekatul mengandung protein dan 

lemak. Bekatul dapat diolah menjadi pilihan makanan yang layak dengan 

gizi yang cukup serta mampu menjadi makanan fungsional yang 

meningkatkan perbaikan gizi dan status kesehatan masyarakat (Auliana, 

2009). Bekatul dapat dimanfaatkan sebagai bahan isi dalam pembuatan 

tempe. Fungsi bekatul dalam pembuatan tempe yaitu untuk mempercepat 

perkembangan jamur tempe pada saat fermentasi. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nogroho, dkk (2012), 

bahwa bekatul berpotensi dalam substitusi atau bahan tambahan biji 

kedelai. Campuran biji kedelai dengan bekatul yang memberikan hasil 

organoleptis terbaik adalah ratio biji kedelai dan bekatul= 2: 1 dengan 

kadar protein sebesar 1,37%. 

Berdasarkan penelitian Rini, dkk (2008), bahwa rata-rata kadar 

serat kasar tempe dengan penambahan bekatul 0%, 4%, 8%, 12% adalah 

4,569 gram%, 7,053 gram%, 6,362 gram% dan 7,855 gram% serta ada 
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pengaruh penambahan bekatul pada pembuatan tempe terhadap serat kasar. 

Maka semakin banyak penambahan bekatul maka semakin tinggi serat 

kasarnya. 

Pembuatan tempe dilakukan melalui fermentasi dengan 

menggunakan ragi. Menurut Sarwono (2012), fermentasi adalah proses 

metabolisme yang menghasilkan energi dengan cara menguraikan protein, 

karbohidrat dan lemak, tanpa kehadiran O2 bebas. Cara ini telah digunakan 

manusia sejak jaman purba untuk menghasilkan makanan dan minuman. 

Indonesia cukup kaya dengan teknologi pembuatan makanan fermentasi 

dengan cara tradisional yang salah satunya adalah tempe. Proses 

fermentasi pada tempe biasanya menggunakan kapang rhizopus (ragi 

tempe). Dalam penelitian Steinkraus (2002), melalui proses fermentasi, 

kualitas gizi makanan dapat ditingkatkan dan kandungan anti nutrisi, 

toksin dan kontaminasinya dapat diturunkan. Waktu yang digunakan 

dalam proses fermentasi berpengaruh terhadap kualitas tempe. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk memanfaatkan 

biji lamtoro sebagai bahan pengganti kedelai untuk membuat tempe 

dengan memvariasikan bahan isi dan persentase bahan isi dari jagung 

manis dan bekatul. Oleh karena itu, untuk mengatasi mahalnya harga 

kedelai dengan memanfaatkan biji lamtoro yang murah dan mudah didapat, 

memanfaatkan biji jagung manis dan bekatul yang memiliki gizi yang 

tinggi sebagai bahan isi serta menggunakan persentase bahan isi yang 

berbeda maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul 
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“Pemanfaatan Lamtoro (Leucaena leucocephala) Sebagai Bahan 

Dasar Tempe Dengan Penambahan Bahan Isi Jagung Manis (Zea 

mays) Dan Bekatul Pada Konsentrasi Yang Berbeda”. 

B. Pembatasan Masalah 

1. Subjek penelitian adalah  jagung manis dan bekatul. 

2. Objek penelitian adalah tempe hasil fermentasi lamtoro. 

3. Parameter penelitian adalah uji serat, kadar protein dan uji 

organoleptik. 

C. Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengaruh penambahan bahan isi dari jagung manis 

(Zea mays) dan bekatul terhadap kadar protein tempe berbahan dasar 

lamtoro (Leucaena leucocephala)? 

2. Bagaimanakah pengaruh persentase bahan isi yang berbeda dari 

jagung manis (Zea mays) dan bekatul terhadap kadar serat dan 

organoleptik tempe berbahan dasar lamtoro (Leucaena leucocephala)? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui uji protein tempe berbahan dasar lamtoro 

(Leucaena leucocephala) dengan perbedaan persentase bahan isi. 

2. Untuk mengetahui kadar serat dan organoleptik tempe berbahan dasar 

lamtoro (Leucaena leucocephala) dengan perbedaan bahan isi. 
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E. Manfaat 

1. Manfaat IPTEK 

Tempe yang populer di Indonesia  sampai saat ini adalah 

tempe berbahan dasar kedelai. penelitian ini bertujuan untuk 

memperkenalkan variasi bahan tempe selain dari kedelai dimana rasa 

dan kandungan gizinya tidak kalah dengan tempe berbahan dasar 

kedelai. Dengan kemajuan teknologi dapat menghasilkan tempe 

berbahan dasar lamtoro dengan penambahan bahan isi dari jagung 

manis dan kedelai dengan waktu fermentasi yang berbeda. Penelitian 

ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. 

2. Manfaat Bagi Peneliti 

a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemanfaatan 

lamtoro untuk pembuatan tempe melalui fermentasi dengan 

penambahan bahan isi jagung manis dan bekatul. 

b. Mendapat pengalaman langsung dalam pembuatan tempe lamtoro 

dengan penambahan bahan isi jagung manis dan bekatul. 

3. Manfaat Bagi Masyarakat 

a. Menambah pengetahuan tentang manfaat lamtoro sebagai 

alternatif bahan baku pembuatan tempe. 

b. Memberi inovasi dan variasi pengolahan lamtoro agar memiliki 

nilai tambah. 

c. Dapat menambah pendapatan masyarakat dengan 

mengembangkan usaha tempe lamtoro. 
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4. Manfaat bagi pendidikan 

Dapat mengembangkan ilmu yang berkaitan dengan pembuatan 

tempe dengan alternatif bahan dari lamtoro. 

  




