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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian tempe benguk dengan penambahan ampas tahu dan 

daun pembungkus yang berbeda, dengan parameter kadar protein terlarut dan 

uji sensori (tekstur, aroma dan warna) untuk mengetahui kualitas tempe 

benguk, diperoleh data sebagai berikut : 

1. Kadar Protein Terlarut 

Hasil penelitian uji protein terlarut tempe benguk dengan 

penambahan ampas tahu dan daun pembungkus yang berbeda, diperoleh 

kadar protein terlarut rata-rata seperti yang terlihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Rata-Rata Kadar Protein Terlarut Tempe Benguk dengan  

        Penambahan Ampas Tahu dan Daun Pembungkus yang  

      Berbeda. 

Perlakuan 

Rata-rata kadar  

protein terlarut 

(% wb) 

Keterangan 

A0B1 2,723 koro benguk 100% dengan pembungkus daun pisang. 

A1B1  2,637* 
koro benguk 80% dan ampas tahu 20% dengan 

pembungkus daun pisang. 

A2 B1 3,760 
koro benguk 75% dan ampas tahu 25% dengan 

pembungkus daun pisang. 

A3 B1 4,277 
koro benguk 70% dan ampas tahu 30% dengan 

pembungkus daun pisang. 

A0B2 3,467 koro benguk 100% dengan pembungkus daun waru. 

A1B2 2,924 
koro benguk 80% dan ampas tahu 20% dengan 

pembungkus daun waru. 

A2 B2 3,559 
koro benguk 75% dan ampas tahu 25% dengan 

pembungkus daun waru. 

A3 B2 3,781 
koro benguk 70% dan ampas tahu 30% dengan 

pembungkus daun waru. 

A0B3 4,421 koro benguk 100% dengan pembungkus daun jati. 

A1B3 4,147 
koro benguk 80% dan ampas tahu 20% dengan 

pembungkus daun jati. 

A2 B3 4,051 
koro benguk 75% dan ampas tahu 25% dengan 

pembungkus daun jati. 

A3 B3  4,781** 
koro benguk 70 % dan ampas tahu 30% dengan 

pembungkus daun jati. 

Keterangan : 

*  : protein terlarut terendah  

**
  
: protein terlarut tertinggi  
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Tabel 3.1. menunjukkan dalam tempe benguk dengan penambahan 

ampas tahu dan daun pembungkus yang berbeda kadar protein terlarut 

terendah yaitu pada perlakuan A1B1 (koro benguk 80% dan ampas tahu 

20% dengan pembungkus daun pisang) dengan kadar protein terlarut 

sebesar 2,637%, sedangkan kadar protein terlarut tertinggi pada 

perlakuan A3B3 (koro benguk 70% dan ampas tahu 30% dengan 

pembungkus daun jati) yaitu sebesar 4,781%. 

2. Uji Sensori 

Uji sensori tempe benguk dengan penambahan ampas tahu dan 

daun pembungkus yang berbeda meliputi tekstur, aroma dan warna, 

diperoleh hasil seperti yang terlihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Rata-Rata Hasil Uji Sensori Tempe Benguk dengan   

      Penambahan Ampas Tahu dan Daun Pembungkus yang Berbeda. 

Perlakuan Tekstur Aroma Warna 

A0B1 Agak keras kompak Tempe segar Putih rata 

A1B1 Agak keras kompak Tempe segar Putih tidak rata 

A2 B1 Agak keras kompak Tempe segar Putih tidak rata 

A3 B1 Agak keras kompak Agak langu Putih kecokelatan  

A0B2 Keras kompak Agak langu Putih tidak rata 

A1B2 Agak keras kompak Agak langu Putih tidak rata 

A2 B2 Agak keras kompak Agak langu Putih tidak rata 

A3 B2 Agak keras kompak Agak langu Putih kecokelatan 

A0B3 Keras kompak Agak langu Putih tidak rata 

A1B3 Agak Keras kompak Agak langu Putih kecokelatan 

A2 B3 Agak keras kompak Agak langu Putih tidak rata 

A3 B3 Agak keras kompak Agak langu Putih tidak rata 

Keterangan: 

A0B1 : koro benguk 100% dengan pembungkus daun pisang. 

A1B1 : koro benguk 80% dan ampas tahu 20% dengan pembungkus daun pisang. 

A2B1 : koro benguk 75% dan ampas tahu 25% dengan pembungkus daun pisang. 

A3B1 : koro benguk 70% dan ampas tahu 30% dengan pembungkus daun pisang. 

A0B2 : koro benguk 100% dengan pembungkus daun waru. 

A1B2 : koro benguk 80% dan ampas tahu 20% dengan pembungkus daun waru. 

A2B2 : koro benguk 75% dan ampas tahu 25% dengan pembungkus daun waru. 

A3B2 : koro benguk 70% dan ampas tahu 30% dengan pembungkus daun waru. 

A0B3 : koro benguk 100% dengan pembungkus daun jati. 

A1B3 : koro benguk 80% dan ampas tahu 20% dengan pembungkus daun jati. 

A2B3 : koro benguk 75% dan ampas tahu 25% dengan pembungkus daun jati. 

A3B3 : koro benguk 70% dan ampas tahu 30% dengan pembungkus daun jati. 
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Tabel 3.2. hasil uji sensori menunjukkan bahwa: 

a. Tektur 

Tekstur tempe benguk dengan penambahan ampas tahu dan 

daun pembungkus yang berbeda pada perlakuan A0B2 dan A0B3 

bertekstur keras kompak sedangkan, pada perlakuan A0B1, A1B1, 

A2B1, A3B1, A1B2, A2B2, A3B2, A1B3, A2B3 dan A3B3 bertekstur 

agak keras kompak . 

b. Aroma 

Aroma tempe benguk dengan penambahan ampas tahu dan 

daun pembungkus yang berbeda pada perlakuan A0B1, A1B1 dan 

A2B1 beraroma tempe segar, sedangkan A3B1, A0B2, A1B2, A2B2, 

A3B2, A0B3, A1B3, A2B3 dan A3B3 beraroma agak langu. 

c. Warna 

Warna tempe benguk dengan penambahan ampas tahu dan 

daun pembungkus yang berbeda pada perlakuan A0B1 berwarna 

putih rata, pada perlakuan A1B1, A2B1, A0B2, A1B2, A2B2, A0B3, 

A2B3 dan A3B3 berwarna putih tidak rata. Perlakuan A3B1, A3B2 

dan A1B3 berwarna putih kecokelatan. 

3. Analisis Data 

Berdasarkan data uji protein terlarut yang diperoleh, pengujian 

analisis data menggunakan bantuan program SPSS versi 16.0 dengan 

melakukan uji prasyarat normalitas dan homogenitas untuk menentukan 

metode analisisnya, taraf signifikansi yang digunakan 5% dengan tingkat 

kepercayaan 95%, hasil uji prasyarat sebagai berikut: 

a. Pengujian Prasyarat Analisis Kadar Protein Terlarut 

1) Analisis prasyarat normalitas berdasarkan Kolmogorov-Smirnov 

Tabel 3.3. Hasil Prasyarat Uji Normalitas Perbandingan  

                   Koro Benguk : Ampas Tahu Terhadap Kadar Protein Terlarut. 
Perbandingan 

koro benguk : ampas tahu 
Probabilitas 

Taraf 

Signifikansi 
Keputusan 

100% : 0% 0,200 0,05 Normal 

80% : 20% 0,200 0,05 Normal 

75% : 25% 0,200 0,05 Normal 

70% : 30% 0,200 0,05 Normal 
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Tabel 3.3. menunjukkan bahwa perbandingan koro benguk : 

ampas tahu terhadap kadar protein terlarut berdistribusi normal, 

karena nilai probabilitas > 0,05. 

Tabel 3.4. Hasil Prasyarat Uji Normalitas Jenis Daun Pembungkus    

                Terhadap Kadar Protein Terlarut. 
Jenis daun pembungkus Probabilitas Taraf Signifikansi Keputusan 

Daun pisang 0,057 0,05 Normal 

Daun waru 0,200 0,05 Normal 

Daun jati 0,200 0,05 Normal 

Tabel 3.4. menunjukkan bahwa jenis daun pembungkus 

terhadap kadar protein terlarut berdistribusi normal, karena nilai 

probabilitas > 0,05. 

2) Analisis prasyarat homogenitas 

Tabel 3.5. Hasil Prasyarat Uji Homogenitas Perbandingan  

Koro Benguk : Ampas Tahu dan Jenis Daun Pembungkus           

Terhadap Kadar Protein Terlarut. 

Perlakuan Probabilitas 
Taraf 

Signifikansi 
Keputusan 

Protein 

terlarut 

Perbandingan  
Koro Benguk : 

Ampas Tahu (A) 
0,71 0,05 Homogen 

Jenis daun 

pembungkus (B) 
0,00 0,05 

Tidak 

Homogen 

Tabel 3.5. menunjukkan bahwa nilai probabilitas daun 

perbandingan koro benguk : ampas tahu (A) terhadap kadar protein 

terlarut dengan nilai sig. 0,71 > 0,05 maka homogen atau 

mempunyai varian yang sama sedangkan, nilai probabilitas jenis 

daun pembungkus (B) terhadap kadar protein terlarut dengan nilai 

sig. 0,00 < 0,05 maka tidak homogen atau mempunyai varian yang 

tidak sama. Oleh karena itu tidak memenuhi syarat menggunakan 

statistik parametrik metode Two Way ANOVA, sehingga 

menggunakan uji lanjut statistik non parametrik metode Friedman. 
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b. Pengujian Hipotesis 

1) Analisis Non Parametrik (Friedman) 

Tabel 3.6. Hasil Uji Hipotesis dengan Analisis Non Parametrik  

                  Metode Friedman. 
Jumlah data (N) Chi-Square df Asymp. Sig. 

24 33,689 2 0,00 

Hasil uji lanjut non parametrik metode Friedman diperoleh 

Chi-Square hitung (33,689) > Chi-Square tabel (5,991) dan hasil 

signifikansi Asymp. Sig. 0,00 < 0,05 maka H0 ditolak sehingga 

dapat disimpulkan, “Ada pengaruh penambahan ampas tahu dan 

daun pembungkus yang berbeda terhadap kadar protein terlarut 

tempe benguk”. 

B. Pembahasan 

Tempe benguk merupakan tempe yang dibuat dari bahan dasar 

kacang koro benguk yang difermentasi dengan penambahan ragi yang berupa 

kapang atau jamur Rhizopus sp. Pada penelitian ini tempe benguk diinovasi 

dengan menambahkan ampas tahu dengan pembungkus daun yang berbeda. 

Inovasi tempe benguk ini diuji kandungan protein terlarut dan kualitasnya 

dengan uji sensori meliputi tekstur, aroma dan warna. Adapun hasil 

penelitiannya adalah sebagai berikut: 

1. Kadar Protein Terlarut 

Protein adalah senyawa organik dengan berat molekul tinggi, 

mengandung unsur-unsur C, H, O dan N serta beberapa protein 

mengandung S dan P. Protein merupakan komponen utama jaringan 

tubuh yang berfungsi dalam pertumbuhan sel, penyusun struktur sel, 

memelihara membran sel, mengatur keseimbangan air dalam jaringan, 

penyusun antibodi, hormon dan enzim (Prawirokusumo, 1994). 

Berdasarkan sumbernya, protein yang berasal dari tumbuhan disebut 

protein nabati. Protein nabati banyak terkandung di dalam biji kacang-

kacangan seperti koro benguk (Mucuna pruriens) yang dapat sebagai 

bahan dasar tempe benguk.  
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Banyak penelitian yang berkaitan pengaruh protein kacang-

kacangan terhadap fisiologi manusia, tetapi belum begitu banyak 

penelitian yang mengenai seberapa besar protein yang mudah diserap 

oleh tubuh. Protein suatu sampel sebenarnya dapat diukur dalam dalam 

bentuk protein terlarut dan protein total. Protein terlarut adalah suatu 

oligopeptida atau asam-asam amino yang mudah diserap oleh sistem 

pencernaan sedangkan, protein total merupakan pengukuran kandungan 

nitrogen (N) dalam sampel (Purwoko, 2006). 

Pada penelitian ini memilih mengukur kadar protein terlarut, 

untuk mengetahui hubungan proses fermentasi tempe dengan beberapa 

jenis Rhizopus sp. yang berada di daun pembungkus maupun ragi. Selain 

itu pengetahuan mengenai protein terlarut lebih bermanfaat dan metode 

yang digunakan dengan bantuan alat spektrofotometer lebih akurat 

dibandingkan protein total dengan metode Kjeldahl yang mana 

kemungkinan senyawa non-protein yang ikut terdeteksi dan terkalkulasi 

karena dilakukan secara manual (Purwoko, 2006). Senyawa non-protein 

yang terakumulasi ini relatif kecil dan dapat diabaikan, tetapi pada 

kacang koro benguk terdapat kandungan HCN yang disusun salah 

satunya nitrogen (N) walaupun jumlahnya berkurang setelah perendaman 

dan dalam batas aman untuk dikonsumsi.  

Protein terlarut diukur dengan menggunakan metode Lowry 

karena metode ini hanya dapat mengukur molekul peptida pendek dan 

tidak dapat mengukur molekul peptida panjang (Alexander dan Griffiths, 

1992 dalam Purwoko, 2006). Prinsip kerja metode Lowry adalah reduksi 

Cu
2+

 (reagen Lowry B) menjadi Cu
+
 oleh tirosin, triptofan, dan sistein 

yang terdapat dalam protein. Ion Cu
+
 bersama dengan fosfotungstat dan 

fosfomolibdat (reagen Lowry A) membentuk warna biru, sehingga dapat 

menyerap cahaya (Purwoko, 2006). Kadar protein terlarut dalam tempe 

benguk dengan penambahan ampas tahu dan daun pembungkus berbeda 

diukur menggunakan metode Lowry dengan alat spektrofotometer 

dengan hasil sebagai berikut: 
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Gambar 3.1. Grafik Rata-rata Kadar Protein Terlarut  Tempe Benguk dengan  

Penambahan Ampas Tahu dan Daun Pembungkus yang Berbeda. 

 

Hasil pengujian kadar protein terlarut yang terlihat pada Gambar 

3.1. menunjukan bahwa kadar protein terlarut tertinggi 4,781% terdapat 

pada perlakuan A3B3 (koro benguk 70 % dan ampas tahu 30 % dengan 

pembungkus daun jati), sedangkan kadar protein terlarut terendah 

2,637% terdapat pada perlakuan A1B1 (koro benguk 80 % dan ampas 

tahu 20 % dengan pembungkus daun pisang). Perbandingan koro benguk 

dengan ampas tahu kadar protein tertinggi terdapat pada perbandingan A3 

(koro benguk 70 % dan ampas tahu 30 %), diurutkan dari yang tertinggi 

ke rendah yaitu tempe dengan pembungkus daun jati, daun waru, daun 

pisang. Dilihat dari daun pembungkusnya, tempe yang dibungkus daun 

jati mempunyai kadar protein tertinggi dibanding daun pembungkus 

lainnya, sedangkan antara tempe yang dibungkus dengan daun waru dan 

pisang selisih kadar protein terlarut hampir sama. 

Kadar protein terlarut pada penelitian tempe benguk memiliki 

kadar protein terlarut yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh 

penambahan ampas tahu dan daun pembungkus yang berbeda. Direktorat 

Gizi Departeman Kesehatan RI (1979) dalam buku Astawan (2009), 

ampas tahu mengandung protein 26,6 gram per 100 gram dan Dinas 

Peternakan Provinsi Jawa Timur (2011) dalam penelitian Noor (2012), 
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terdapat laporan bahwa kandungan ampas tahu yaitu protein 8,66%. 

Berdasarkan pustaka tersebut, ampas tahu memiliki kandungan protein 

yang cukup tinggi untuk penambahan bahan dasar tempe benguk. 

Hasilnya terlihat pada Gambar 3.1. bahwa semakin banyak konsentarsi 

ampas tahu yang ditambahkan dapat miningkatkan kadar protein terlarut 

tempe. 

Daun pembungkus tempe yang berbeda mempengaruhi kadar 

protein terlarut. Hal ini dikarenakan permukaan daun jati dan waru 

mengandung spora kapang yang berbeda. Berdasarkan penelitian Dewi 

(2011), isolat dari daun jati ditemukan kapang Rhizopus oligosporus dan 

Olivia (1998) dalam penelitian Dewi (2011), isolat dari daun waru 

ditemukan Rhizopus arrhizu dan Rhizopus oryzae. Proses fermentasi 

tempe dari berbagai kapang tersebut memungkinan hasil fermentasi yang 

berbeda pula karena perbedaan enzim yang dihasilkan. 

Hayati (2009), Rhizopus oligosporus lebih banyak mensintesis 

enzim protease yang berfungsi sebagai pemecah protein menjadi molekul 

yang lebih sederhana atau asam amino. Hal ini terlihat pada hasil uji 

kadar protein terlarut tertinggi terdapat pada tempe yang dibungkus daun 

jati yang mengandung kapang Rhizopus oligosporus dan dibantu ragi 

yang mengandung spora Rhizopus sp. juga, sehingga protein yang 

dipecah lebih banyak.  

Daun waru mengandung kapang Rhizopus oryzae lebih banyak 

mensintesis alfa amilase yang berfungsi memecah pati, sehingga protein 

yang terpecah tidak begitu maksimal (Hayati, 2009). Rhizopus arrhizu 

mensintesis lipase yang memecah lipid menjadi asam lemak dan gliserol 

(Dobrev, 2011). Pada tempe yang dibungkus daun pisang sebagai kontrol 

dengan fermentasi dari ragi yang mengandung Rhizopus oligosporus, 

mengandung protein terlarut yang hampir sama tempe yang dibungkus 

daun waru seperti yang terlihat pada Gambar 3.1. 
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Kadar protein terlarut pada tempe benguk memiliki kadar lebih 

tinggi daripada tempe kedelai yaitu 2,637% - 4,781%, jika dibandingkan 

dengan hasil evaluasi kadar protein terlarut tempe kedelai sebesar 

2,184% (Dewi 2014). Berdasarkan penelitian Mugendi (2010) isolat 

protein dari koro benguk memiliki kandungan yang tinggi dan kecernaan 

secara in vitro lebih bagus dibanding isolat protein kedelai. Penelitian 

tersebut menunjukkan protein yang terkandung di dalam koro benguk 

oleh enzim yang dimiliki Rhizopus sp. protein mudah dipecah menjadi 

molekul yang lebih sederhana sehingga dapat mempengaruhi kadar 

protein yang terlarut. Selain itu, koro benguk memiliki kandungan asam 

amino esensial yang sangat tinggi sebesar 55,5% persen jauh lebih tinggi 

daripada kedelai yang hanya sebesar 40% (Pranata, 2008 dalam Sudiyo, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Perbandingan Penampakan Trikomata antara  

Daun Jati dengan Daun Waru;  

a) Trikomata daun jati perbesaran 10 x 4,  

b) Trikomata daun waru perbesaran 10 x 4,  

c) Trikomata daun jati perbesaran 10 x 10, 

d) Trikomata daun waru perbesaran 10 x 10. 

 

Berdasarkan perbandingan trikomata antara daun jati dan daun 

waru pada Gambar 3.2. menunjukkan bahwa kerapatan antar trikomata 

daun jati lebih rapat dibandingkan dengan trikomata daun waru. Hal ini 

memungkinkan spora jamur yang melekat pada trikomata daun jati lebih 

banyak dibandingkan spora yang melekat pada trikomata daun waru, 

a b 

c d 
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sehingga banyaknya jamur yang tumbuh pada tempe yang dibungkus 

daun jati, yang dapat menghasilkan jumlah enzim protease yang lebih 

banyak untuk memecah protein menjadi asam-asam amino. Hasil ini 

ditujukkan pada Gambar 3.1. dimana protein terlarut terbesar terdapat 

pada tempe yang dibungkus dengan daun jati. 

Faktor yang mempengaruhi penurunan kadar protein terlarut 

dalam tempe. Kusnanto (2013), semakin lama fermentasi dapat 

menurunkan kadar protein karena selama proses fermentasi, enzim yang 

dihasilkan oleh kapang dapat menghidrolisis protein menjadi asam amino 

yang dapat digunakan yang dapat dimanfaatkan kapang untuk 

pertumbuhan dan perkembangan. Retnaningsih (2014), semakin lama 

perendaman biji menyebabkan penurunan kandungan protein ini yang 

disebabkan peningkatan kadar air selama proses pengolahan dan 

fermentasi. 

2. Uji Sensori 

Uji Sensori merupakan suatu uji kualitas yang menggunakan 

indera manusia untuk mengukur tekstur, penampakan, aroma dan flavor 

produk pangan. Uji sensori membutuhkan panelis dapat mengidentifikasi 

sifat-sifat sensori yang akan membantu untuk mendeskripsikan produk. 

Pada penelitian ini menggunakan bantuan panelis agak terlatih sekitar 20 

orang panelis. Berikut merupakan hasil uji sensori meliputi : 

a. Tekstur 

Kualitas tekstur tempe dilihat dengan kriteria penilaian 1. Lunak 

2. Agak keras kompak 3. Keras kompak. Hasil rata-rata uji sensori 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.1. Grafik Rata-rata Tekstur Tempe Benguk dengan  

        Penambahan Ampas Tahu dan Daun Pembungkus    

        yang Berbeda. 

 

Sarwono (1996) dalam makalah penelitian Haryoko (2009), tempe 

yang bagus yaitu tempe nampak keras dan tidak kering. Berdasarkan 

Gambar 4.1. hasil rata-rata uji sensori tempe yang paling baik pada 

perlakuan A0B2 (rata-rata 2,80) dan A0B3 (rata-rata 2,60) yang 

memiliki tekstur keras kompak. Tekstur perlakuan yang lain rata-rata 

memiliki tekstur agak keras kompak dengan rata-rata penilaian A0B1 

(rata-rata 2,45), A1B1 (rata-rata 2,35), A3B3 (rata-rata 2,25), A1B3 

(rata-rata 2,22), A3B1 (rata-rata 2,20), A2B3 (rata-rata 2,10), A3B2 

dan A1B2 (rata-rata 2,05), A2B2 (rata-rata 2,00) dan A2B1 (rata-rata 

1,95). 

Tempe benguk keras dipengaruhi bahan dasarnya yaitu koro 

benguk. Menurut Handajani (2008) dalam penelitian Sudiyono 

(2010), kandungan karbohidrat yang tinggi menyebabkan koro 

benguk memiliki tekstur yang keras, sehingga pemasakan dilakukan 

agar teksturnya menjadi lunak. Pada penelitian ini, pemasakan koro 

benguk dalam pembuatan tempe benguk dimasak dalam air 

mendidih selama 30 menit dan 25 menit, belum begitu berpengaruh 

pada tekstur tempe sehingga perlu waktu yang lebih lama lagi.  

Tempe benguk dengan penambahan ampas tahu dapat 

mengurangi tekstur tempe benguk yang keras. Menurut Fairuji 

(2013), tempe dari bahan dasar ampas tahu mempunyai tekstur yang 
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lebih lembut dan kenyal dibandingkan tempe yang berasal dari 

kedele. Tekstur yang kompak dipengaruhi oleh miselia jamur yang 

menghubungkan antara biji-biji atau bahan dasar tempe (Fairuji, 

2013). 

Winarno (2005) dalam penelitian Asngad (2011), tempe yang 

baik dan bermutu tinggi seharusnya memiliki flavor, aroma dan 

tekstur yang khusus dan sangat karakteristik, harus padat dengan 

jahitan misellia yang rapat dan kompak. Hal ini menunjukkan 

kualitas tempe benguk di semua perlakuan berdasarkan tekstur masih 

termasuk dalam kualitas baik. 

b. Aroma 

Kualitas aroma tempe dilihat dengan kriteria penilaian 1. Tempe 

segar 2. Agak langu 3. Langu. Hasil rata-rata uji sensori aroma pada 

tempe benguk dengan penambahan ampas tahu dan daun 

pembungkus yang berbeda adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.2. Grafik Rata-rata Aroma Tempe Benguk dengan  

 Penambahan Ampas Tahu dan Daun Pembungkus  

 yang Berbeda. 

 

Berdasarkan hasil uji sensori aroma yang ditunjukkan pada 

Gambar 4.2. penilaian terbanyak terdapat pada perlakuan A1B3, A2B2 

dan A3B2 (rata-rata 1,90), A3B1 (rata-rata 1,80), A1B2 (rata-rata 

1,70), A0B3 dan A2B3 (rata-rata 1,65), A3B3 dan A2B1 (rata-rata 1,60) 

menunjukkan aroma yang agak langu. Pada perlakuan A0B1 (rata-
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rata 1,20), A1B1 dan A2B1 (rata-rata 1,50) yang menunjukan aroma 

tempe segar. 

Proses fermentasi pada tempe akan mempengaruhi aroma 

tempe. Menurut Buckle (1997) dalam Asngad (2011) proses 

fermentasi akan menyebabkan perubahan-perubahan kimia dan fisik 

yang mengubah rupa, bentuk (body) dan flavor dari bahan pangan 

aslinya. 

Aroma langu pada tempe dipengaruhi oleh proses fermentasi, 

bahan baku tempe yang digunakan dan pembungkus tempe. Proses 

fermentasi yang berjalan terlalu lama mengakibatkan suhu 

fermentasi juga naik. Suhu yang tinggi ini mengakibatkan meningkat 

proses hidrolisis suatu senyawa oleh kapang Rhizopus sp. yang 

mengakibatkan aroma langu pada tempe. Aroma langu dihasilkan 

oleh adanya enzim lipoksidase pada kedelai. Enzim lipoksidase 

menghidrolisis atau menguraikan lemak kedelai menjadi senyawa-

senyawa penyebab bau langu (Koswara, 2009). Hal ini berarti bahan 

tambahan tempe benguk dari ampas tahu yang berasal dari kedelai 

dapat mempengaruhi aroma tempe benguk. 

Pembungkus tempe dari daun pisang dapat mengurangi bau 

langu pada tempe. Hal ini dibuktikan dengan adanya tiga perlakuan 

pembuatan tempe benguk (A0B1, A1B1 dan A2B1) yang beraroma 

tempe segar. Berdasarkan penelitian Mastuti (2014), daun pisang 

mengandung senyawa flavor yang dapat memberikan aroma khas, 

sehingga daun pisang yang digunakan sebagai pembungkus dapat 

memberikan aroma khas tempe. Hal ini menunjukkan kualitas tempe 

dengan daun pembungkus daun pisang lebih memberi aroma khas 

tempe segar. 
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c. Warna 

Kualitas warna tempe dilihat dengan kriteria penilaian 1. Putih 

rata 2. Putih tidak rata 3. Putih kecoklatan. Hasil rata-rata uji sensori 

warna pada tempe benguk dengan penambahan ampas tahu dan daun 

pembungkus yang berbeda adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.3. Grafik Rata-rata Warna Tempe Benguk dengan  

        Penambahan Ampas Tahu dan Daun Pembungkus  

        yang Berbeda. 

 

Berdasarkan hasil uji sensori warna yang ditunjukkan pada 

Gambar 4.3. penilaian terbanyak terdapat pada perlakuan A3B2 (rata-

rata 2,85), A1B3 (rata-rata 2,65) dan A2B1 (rata-rata 2,55) yang 

berwarna putih kecoklatan. Pada perlakuan A2B2 (rata-rata 2,45), 

A1B2 (rata-rata 2,25), A2B2 (rata-rata 2,24), A0B3 (rata-rata 2,20), 

A2B3 (rata-rata 2,15), A3B3 (rata-rata 2,10), A1B1 (rata-rata 1,90) dan 

A0B2 (rata-rata 1,90) yang berwarna putih tidak rata. Pada perlakuan 

A0B1 (rata-rata 1,30) yang berwarna putih rata. 

Kasmidjo (1990) dalam penelitian Astuti (2009), mutu tempe 

yang baik harus memenuhi syarat secara fisik dan kimiawi. Tempe 

dikatakan memiliki mutu fisik jika memiliki ciri-ciri warna putih, 

tekstur tempe kompak dan rasa serta aroma khas tempe. Warna putih 

disebabkan adanya miselia kapang yang tumbuh di permukaan biji, 

menghubungkan antar biji sehingga menjadikan tempe memiliki 

tekstur kompak, seperti yang terlihat pada Gambar 4.4.  
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Gambar 4.4. Hasil Fermentasi Tempe Benguk dengan Penambahan  

                       Ampas Tahu dan Daun Pembungkus yang Berbeda.  
a), b), c) dan d) dibungkus dengan daun pisang 

e), f), g) dan h) dibungkus dengan daun waru 

i), j), k) dan l) dibungkus dengan daun jati 

a), e) dan i) koro benguk 100%  

b), f) dan j) koro benguk 80% : ampas tahu 20% 

c), g) dan k) koro benguk 75% : ampas tahu 25% 
d), h) dan l) koro benguk 70% : ampas tahu 30% 

 

Tempe benguk dengan penambahan ampas tahu, dilihat dari 

hasil fermentasi mengahasilkan tempe kecoklatan dan tidak rata 

seperti yang terlihat pada Gambar 4.4. Hal ini dipengaruhi oleh 

warna koro benguk dan ampas tahu yang memiliki warna dasar 

kecoklatan.  
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Daun pembungkus pada daun jati dan waru memiliki tekstur 

permukaan yang lebih kasar daripada pembungkus daun pisang yang 

memiliki lapisan lilin. Daun jati memiliki trikomata (bulu halus) dan 

kelenjar rambut di bagian permukaan bawahnya sehingga terlihat 

kasar (Novitasari, 2010). Permukaan bawah daun waru, juga 

memiliki trikomata (bulu halus) yang dilekati spora dan miselium 

kapang (Sarwono, 2010). Permukaan daun yang kasar ini 

mengakibatkan miselium kapang tempe ikut melekat pada daun 

pembungkusnya sehingga menjadikan tempe kelihatan berwarna 

putih tidak rata, seperti yang terlihat pada Gambar 4.4. Hal ini 

menunjukkan kualitas tempe dengan daun pembungkus yang 

berbeda tidak begitu mempengaruhi warna tempe yang dilihat dari 

miselium kapang.  

 


