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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Tempe merupakan hasil bioteknologi khas dari Indonesia dengan 

bahan dasar kacang-kacangan. Tempe secara umum dibuat dari bahan dasar 

kacang kedelai yang difermentasi dengan jenis kapang Rhizopus sp. 

Kandungan protein dalam tempe kedelai merupakan alternatif sumber protein 

nabati, yang kini semakain populer dalam gaya hidup manusia modern 

(Santoso, 1993).  

Harga tempe kedelai yang terjangkau menjadikan tempe ini sangat 

digemari oleh masyarakat. Kebutuhan kedelai yang tinggi mengakibatkan 

produsen tempe juga kesulitan dalam mendapatkan bahan baku tempe 

tersebut, sehingga perlu impor kedelai dari negara lain (Handoyo, 2014). Hal 

ini dapat mengakibatkan naiknya harga kedelai, oleh karena itu perlu adanaya 

bahan baku alternatif lain untuk menggantikan kedelai sebagai bahan baku 

tempe. Selain tempe kedelai terdapat berbagai tempe yang terbuat dari 

kacang-kacangan lain yang belum tereksplor secara luas. 

Tempe benguk adalah tempe yang terbuat dari koro benguk sebagai 

bahan dasarnya. Berdasarkan penelitian Mugendi (2010), isolat protein dari 

koro benguk memiliki kandungan yang tinggi dan kecernaan secara in vitro 

lebih bagus dibanding isolat protein kedelai, sehingga koro benguk dapat 

sebagai sumber protein nabati alternatif. Tempe benguk masih belum banyak 

diproduksi secara luas, sehingga tempe benguk belum sepopuler tempe 

kedelai. Barangkali penyebabnya adalah banyak konsumen yang belum 

mencicipi kekhasan rasa tempe benguk yang hanya berada pada daerah-

daerah tertentu. Nilai gizi per 100 gram dari tempe benguk terutama 

proteinnya 10,2 gram, masih rendah dibanding protein tempe kedelai 18,5 

gram per 100 gram (Haryoto, 2000). Oleh karena itu, perlunya adanya inovasi 

dalam pembuatan tempe benguk untuk menambah nilai gizi dari tempe 
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benguk itu sendiri. Berdasarkan penelitian Asngad (2011), pada pembuatan 

tempe kacang merah dengan penambahan bekatul dengan konsentarsi berbeda 

dapat mempengaruhi kadar serat dan karbohidrat dalam tempe. Semakin 

besar konsentrasi bekatul dapat meningkatkan kadar serat dan karbohidrat 

dalam tempe kacang merah.  

Ampas tahu merupakan limbah padat sisa pengolahan kedelai menjadi 

tahu. Ampas tahu juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar tempe karena 

kandungan gizinya yang masih tinggi. Direktorat Gizi Departeman Kesehatan 

RI (1979) dalam buku Astawan (2009), ampas tahu mengandung protein 26,6 

gram per 100 gram. Tempe dari ampas tahu ini disebut sebagai tempe 

gembus. Tempe gembus dipasarkan dalam harga yang rendah, hal ini 

mungkin dikarenakan tempe gembus merupakan hasil dari pengolahan limbah 

yang masih dianggap kualitasnya yang rendah. Oleh karena itu, ampas tahu 

dengan disubtitusikan pada pembuatan tempe benguk diharapkan dapat 

meningkatkan nilai ekonomi ampas tahu tersebut. Berdasarkan penelitian 

Wati (2013), penggunaan tepung ampas tahu sebagai komposit terhadap 

kualitas kue kering lidah kucing mempengaruhi kadar protein dan serat. Hasil 

penelitian tersebut diperoleh bahwa kue kering dari komposit 25% dinilai 

paling baik kualitasnya dengan kandungan protein 24,03% dan serat kasar 

9,48%. 

Proses pembuatan tempe selain membutuhkan bahan baku, juga 

dibutuhkan ragi tempe untuk proses fermentasinya. Ragi tempe juga dikenal 

sebagai laru atau usar merupakan kumpulan spora kapang yang digunakan 

untuk bahan pembibitan dalam pembuatan tempe. Mikroba yang sering 

dijumpai pada laru tempe adalah kapang jenis Rhizopus oligosporus atau 

kapang dari jenis Rhizopus oryzae. Sedangkan pada laru murni campuran 

selain kapang Rhizopus oligosporus, dapat dijumpai pula kultur murni 

Klebsiella (Suprihatin, 2010). Produk ragi tempe dapat diperoleh dipasaran 

sudah berupa serbuk yang mengandung spora kapang.  

Spora kapang tempe secara alami juga dapat ditemukan di permukaan 

daun waru dan daun jati, sehingga daun waru dan daun jati juga dapat 
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digunakan sebagai pembungkus dengan atau tanpa penambahan ragi lagi. 

Ragi tempe sebagai benih kapang penting dalam proses fermentasi dalam 

pembuatan tempe, karena tanpa ragi bahan dasar yang difermentasi akan 

busuk (Sarwono, 2010). Kualitas tempe dapat diketahui melalui munculnya 

miselium-miselium pada permukaan bahan dasar tempe secara merata atau 

tidak. Berdasarkan penelitian Dewi (2011) daun waru dan daun jati dapat 

dipakai sebagai usar yang mengandung jenis kapang Rhizopus sp. Kapang 

Rhizopus oligosporus lebih banyak mensintesis enzim protease (pemecah 

protein) dibanding dengan kapang Rhizopus oryzae yang lebih mensintesis 

alfa amilase (pemecah pati), sehingga lebih baik digunakan keduanya dengan 

konsentrasi Rhizopus oligosporus lebih banyak (Hayati, 2009). 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas tidak 

menutup kemungkinan bahwa penambahan ampas tahu dan dengan daun 

pembungkus berbeda dapat mempengaruhi kualitas tempe benguk. Untuk 

membuktikan hal tersebut maka peneliti melaksanakan penelitian dengan 

judul “KADAR PROTEIN TERLARUT DAN KUALITAS TEMPE 

BENGUK DENGAN PENAMBAHAN AMPAS TAHU DAN DAUN 

PEMBUNGKUS YANG BERBEDA”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Subyek Penelitian 

Penambahan ampas tahu dengan konsentrasi 20%, 25% dan 30% serta 

daun pembungkus tempe yang berbeda yaitu daun pisang, daun waru dan 

daun jati. 

2. Obyek penelitian 

Kadar protein terlarut dan kualitas tempe benguk dengan penambahan 

ampas tahu dan daun pembungkus tempe yang berbeda. 

3. Parameter 

Kadar protein terlarut dan uji sensori meliputi tekstur, warna dan aroma. 
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C. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana kadar protein terlarut tempe benguk setelah penambahan 

ampas tahu dan menggunakan daun pembungkus tempe yang berbeda? 

2. Bagaimana kualitas fisik tempe benguk meliputi tekstur, warna dan 

aroma pada tempe benguk setelah penambahan ampas tahu dan 

menggunakan daun pembungkus tempe yang berbeda? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diambil dalam penelitian ini yaitu :  

1. Mengetahui kadar protein terlarut tempe benguk setelah penambahan 

ampas tahu dan menggunakan daun pembungkus tempe yang berbeda. 

2. Mengetahui kualitas fisik tempe benguk meliputi tekstur, warna dan 

aroma pada tempe benguk setelah penambahan ampas tahu dan 

menggunakan daun pembungkus tempe yang berbeda. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat mengetahui kualitas tempe benguk setelah 

penambahan ampas tahu dan daun pembungkus tempe yang berbeda serta 

dapat mengembangkan ilmu dan teori yang didapat. 

2. Bagi Masyarakat 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para 

pengusaha tempe sebagai inovasi produk tempe dalam memperoleh 

penghasilan yang lebih dan mendukung perbaikan gizi melalui produk 

hasil penelitian ini. 

3. Bagi Pembaca 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang 

mengetahui kualitas tempe benguk setelah penambahan ampas tahu dan 

daun pembungkus tempe yang berbeda serta bermanfaat untuk referensi 

penelitian selanjutnya. 


