
 

 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tempe merupakan produk pangan khas Indonesia yang terbuat dari 

biji kacang-kacangan. Salah satu jenis kacang-kacangan yang umum 

digunakan untuk membuat tempe adalah kedelai. Tempe dari bahan baku  

kedelai telah dikenal sebagai bahan pangan fungsional melalui proses 

fermentasi jamur yaitu Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus. Setiap 100 g 

tempe kedelai mengandung 18-20 g protein, 4 g lemak, 12 g karbohidrat, 

serat 3,5 g dan mempunyai kandungan vitamin, fosfor, kalsium (Astawan, 

2004). Akan tetapi, akhir-akhir ini harga kedelai semakin mahal. Alternatif 

bahan baku lain diperlukan untuk membuat tempe, salah satu bahan dasar 

yang dapat digunakan untuk membuat tempe adalah koro benguk.  

Koro benguk (Mucina pruriens) merupakan  salah  satu  jenis kacang-

kacangan lokal yang memiliki berbagai varietas dan biasanya tumbuh 

didaerah tandus, tidak mengherankan jika jenis tanaman ini sering ditemukan 

di pinggiran sungai, di pematang, di lereng pegunungan dengan kondisi tanah  

yang relatif minim tingkat kesuburannya (Sudiyono, 2010). Biji  koro benguk  

mempunyai  kadar protein  yang cukup  tinggi dan secara  tradisional  telah   

dimanfaatkan  oleh  sebagian masyarakat  Jawa untuk diolah menjadi 

makanan. Selain aman dikonsumsi, koro benguk juga memiliki kandungan 

gizi yang tinggi. Dari 100 g biji koro benguk mengandung 343 kalori, 24 g 

protein, 3 g lemak, 55 g karbohidrat, 130 mg kalsium, 200 mg fosfor, 2 mg 

besi, 15 g air  dan 0,3 mg vitamin B1 (Gandjar, 1973). 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 digunakan sebagai sumber protein 

alternatif. Berdasarkan hasil penelitian Haryoto (2000), nilai gizi per 100 
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gram tempe bahan dasar koro benguk terutama proteinnya 10,2 gram masih 

rendah dibanding protein tempe kedelai 18,5 gram per 100 gram. Maka perlu 

adanya alternatif bahan tambahan dalam pembuatan tempe benguk untuk 

menambah nilai gizi tempe benguk. Hasil penelitian Lusiyatiningsih (2011), 

menunjukkan bahwa pada pembuatan tempe kacang merah dengan 

penambahan bekatul dengan konsentrasi berbeda dapat mempengaruhi kadar 

serat dan protein dalam tempe. Semakin besar konsentrasi bekatul dapat 

meningkatkan kadar serat dan protein dalam tempe kacang merah. 

Bekatul merupakan hasil penggilingan padi yang  mempunyai 

kandungan serat tinggi. Kandungan zat gizi dalam 100 g bekatul yaitu protein 

11,8 – 13,0 g, lemak 10,1 – 12,4  g, serat kasar  2,3 – 3,2 g, karbohidrat 51,1 

– 55,0 g, kalsium 500 – 700 mg, magnesium  600 – 700 mg, fosfor 1.000 – 

2.200 mg, seng 1,7 mg, vitamin B1 0,3 – 1,9  mg, riboflavin 0,17 – 0,24 mg, 

niasin 22,40-39,90 mg (Astawan, 2009). Belum banyak masyarakat yang 

memanfaatkan bekatul sebagai hasil olahan yang lebih bernilai jual tinggi, 

karena sebagian besar masyarakat hanya memanfaatkan bekatul sebagai 

bahan pakan ternak. Untuk lebih meningkatkan manfaat bekatul yang 

jumlahnya berlimpah di masyarakat, memiliki daya jual murah atau nilai 

ekonomis yang rendah, maka bekatul dapat digunakan sebagai bahan 

makanan campuran pada produk makanan. Salah satu produk makanan yang 

dapat dicampur dengan bekatul ialah tempe benguk. Proses penambahan 

bekatul pada pembuatan tempe benguk bertujuan untuk meningkatkan 

kandungan gizi terutama protein pada tempe benguk (Wulandari, 2010). 

Daun pembungkus yang dapat digunakan untuk membungkus tempe 

selama proses fermentasi yaitu daun waru, daun jati, daun pisang. Daun 

pembungkus tempe yang berbeda mempengaruhi kadar protein terlarut 

tempe. Daun pisang memiliki helaian daun yang lebar, kuat, tebal dan tidak 

mudah sobek (Setyawan, 2015). Daun pisang mengandung senyawa flavor 

yang dapat memberikan aroma khas, sehingga daun pisang yang digunakan 

sebagai pembungkus dapat memberikan aroma khas tempe, selain itu pada 
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tempe yang dibungkus daun pisang mengandung protein terlarut yang hampir 

sama dengan tempe yang dibungkus daun waru (Mastuti, 2014). Permukaan 

daun waru berdaun lebar, tidak mudah robek dan mengadung trikomata (bulu 

halus) sehingga memiliki tekstur yang kasar sedangkan di bagian permukaan 

bawah daun banyak dilekati spora dan miselium kapang yang tumbuh 

sehingga jenis daun ini dapat digunakan untuk pembungkus tempe (Sarwono, 

2010). Begitu pula dengan daun jati memiliki tekstur yang hampir sama 

dengan daun waru, daun jati berdaun lebar, tebal dan memiliki trikomata pada 

bagian permukaan atas daun sehingga teksturnya menjadi kasar. Berdasarkan 

penelitian Setyawan (2015),  kerapatan trikomata pada daun mempengaruhi 

banyaknya jamur yang tumbuh pada tempe khususnya tempe dengan bungkus 

daun jati. Selain itu daun jati juga mengandung Isolat Rhizopus oligosporus 

yang dibutuhkan selama proses fermentasi tempe (Dewi, 2011).  

Berdasarkan uraian diatas peneliti telah meneliti kadar protein dan 

kualitas tempe komposisi koro benguk dan bekatul pada variasi daun 

pembungkus. 
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B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan untuk menghindari luasnya permasalah 

maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Subyek Penelitian 

Koro benguk,bekatul dan variasi daun pembungkus 

2. Objek Penelitian 

Tempe koro benguk dengan campuran bekatul dan variasi daun 

pembungkus 

3. Parameter 

Kadar protein terlarut dan kualitas (uji sensoris : aroma, warna, tekstur) 

tempe koro benguk 

 

C. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana kadar protein tempe komposisi koro benguk dan bekatul pada 

variasi daun pembungkus?  

2. Bagaimana kualitas tempe komposisi koro benguk dan bekatul pada 

variasi daun pembungkus? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kadar protein tempe komposisi koro benguk dan 

bekatul pada variasi daun pembungkus. 

2. Untuk mengetahui kualitas tempe komposisi koro benguk dan bekatul 

pada variasi daun pembungkus. 

 

E. Manfaat 

1. Bagi Peneliti 

Dapat mengetahui kadar protein dan kualitas tempe komposisi koro 

benguk dan bekatul pada variasi daun pembungkus. 
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2. Bagi Masyarakat 

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat cara pembuatan tempe 

berbahan dasar koro benguk dengan penambahan bekatul dan variasi daun 

pembungkus, sehingga menjadi salah satu alternatif pengganti bahan baku 

kedelai dan mendukung perbaikan gizi melalui produk hasil penelitian ini. 

3. Bagi Ilmu pengetahuan 

Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dibidang 

fermentasi makanan. 


