
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang dan Masalah 

 

Tempe merupakan produk pangan tradisional Indonesia berbahan dasar kacang 

kedelai (Glycine max) yang diolah melalui proses fermentasi oleh kapang. Secara 

umum, tempe memiliki penampakan berwarna putih yang disebabkan oleh miselia 

kapang yang menghubungkan biji-biji kedelai sehingga terbentuk tekstur yang 

kompak. Kapang yang tumbuh pada kedelai akan mendegradasi senyawa-senyawa 

kompleks pada kedelai menjadi senyawa-senyawa sederhana yang lebih mudah 

dicerna oleh manusia (Syarief et al., 1999). 

 

Tempe mengandung berbagai nutrisi yang diperlukan oleh tubuh seperti protein, 

lemak, karbohidrat, dan mineral. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa zat gizi 

tempe lebih mudah dicerna, diserap, dan dimanfaatkan tubuh. Hal ini dikarenakan 

kapang yang tumbuh pada kedelai menghidrolisis senyawa-senyawa kompleks 

menjadi senyawa sederhana yang mudah dicerna oleh manusia (Kasmidjo, 1990). 

Kemala (2006) melaporkan selama fermentasi, kapang tempe menghasilkan enzim 

protease yang dapat menghidrolisis ikatan peptida pada protein dan senyawa-

senyawa peptida lainnya menjadi asam-asam amino bebas. Terjadinya degradasi 

komponen-komponen kedelai oleh kapang selama fermentasi menyebabkan 

timbulnya flavor tempe yang khas. 
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Tempe merupakan produk fermentasi yang mempunyai umur simpan yang singkat 

yaitu 48 jam dan setelah itu, tempe yang disimpan pada suhu ruang akan 

mengalami pembusukan sehingga tidak dapat dikonsumsi (Kasmidjo, 1990). 

Sarwono (2002) melaporkan bau busuk pada tempe disebabkan oleh enzim 

protease yang menguraikan protein menjadi peptida atau asam amino, yang 

selanjutnya oleh enzim deaminase diuraikan lebih lanjut menghasilkan H2S, 

amoniak, metil sulfida, amin, dan senyawa-senyawa lain berbau busuk.  

 

Proses pembusukan tempe dapat ditandai dengan meningkatnya nilai pH. Untuk 

itu, penanganan yang baik perlu dilakukan untuk menghambat pembusukan tempe 

kedelai. Salah satu upaya penanganan yang dapat dilakukan dengan mencegah 

terjadinya kenaikan pH pada tempe kedelai. Penanganan tersebut dilakukan 

dengan menambahkan bakteri asam laktat pada proses pembuatan tempe kedelai. 

Bakteri asam laktat yang ditambahkan akan menghasilkan asam laktat yang 

berfungsi untuk mempertahankan nilai pH tempe kedelai. 

 

Bakteri asam laktat, pada umumnya menghasilkan sejumlah besar asam laktat dari 

fermentasi karbohidrat. Asam laktat yang dihasilkan dari metabolisme karbohidrat 

akan dapat menurunkan nilai pH lingkungan pertumbuhannya dan menimbulkan 

rasa asam (Winarno dan Fernandez, 2007). Bakteri asam laktat tidak hanya 

menurunkan pH media, tetapi juga menghasilkan antibakteri yang sering disebut 

sebagai bakteriosin, sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk 

(Fardiaz, 1988). 

 

Bakteri asam laktat yang digunakan untuk memperpanjang umur simpan tempe 

telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Dalam penelitian Pratomo (2000), bakteri 



3 

 

asam laktat Lactobacillus plantarum dengan media berupa tepung beras 

menghasilkan tempe yang memiliki masa simpan maksimal 96 jam (4 hari). 

Penambahan Lactobacillus plantarum tersebut memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap nilai pH dan kadar air. Sedangkan dalam penelitian Aptesia (2013) 

bakteri asam laktat berupa Lactobacillus casei dengan media berupa tepung 

tapioka menghasilkan tempe yang memiliki masa simpan maksimal sampai 168 

jam (7 hari). Konsentrasi tersebut didapat pada perlakuan dengan penambahan 

Lactobacillus casei sebanyak 2% dan tepung tapioka sebanyak 0,8%. 

 

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa umur simpan tempe kedelai 

dapat dipengaruhi oleh penambahan jenis bakteri asam laktat pada pembuatan 

tempe kedelai. Salah satu jenis bakteri asam laktat yang akan dicobakan pada 

penelitian ini adalah Lactobacillus acidophilus. Penambahan bakteri asam laktat 

Lactobacillus acidophilus dan media berupa tepung sagu diharapkan mampu 

memperpanjang umur simpan tempe kedelai dan mempertahankan sifat sensori 

tempe kedelai tersebut. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsentrasi Lactobacillus 

acidophilus dan tepung sagu yang dapat memperpanjang umur simpan dan 

mempertahankan sifat sensori tempe kedelai serta mendeskripsikan sifat sensori 

dari perlakuan terbaik. 
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C. Kerangka Pemikiran 

 

Tempe kedelai mempunyai masa simpan yang singkat yaitu 48 jam (Kasmidjo, 

1990). Setelah 48 jam tempe kedelai akan mengalami pembusukan dan diikuti 

dengan penurunan nilai gizi dan mutu dari tempe kedelai tersebut. Untuk itu, 

penanganan lebih lanjut perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pembusukan. 

Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan menambahkan kultur bakteri asam 

laktat pada proses pembuatan tempe. 

 

Penambahan kultur bakteri asam laktat diharapkan dapat memperpanjang umur 

simpan tempe kedelai. Pratomo (2000), melaporkan bakteri asam laktat 

Lactobacillus plantarum dengan media berupa tepung beras menghasilkan tempe 

yang memiliki masa simpan maksimal 96 jam (4 hari). Penambahan Lactobacillus 

plantarum tersebut memiliki pengaruh yang nyata pada nilai pH dan kadar air. 

Perlakuan Lactobacillus plantarum 0,5%, 1%, dan 1,5% memberikan pengaruh 

yang berbeda pada pH tempe dibandingkan tanpa perlakuan Lactobacillus 

plantarum. Semakin tinggi konsentrasi Lactobacillus plantarum yang 

diperlakukan, pH tempe akan semakin menurun. Pada pengamatan kadar air 

cenderung meningkat pada setiap peningkatan konsentrasi Lactobacillus 

plantarum dan bertambahnya umur penyimpanan. Rata-rata kadar air pada 

perlakuan Lactobacillus plantarum berkisar antara 53,65% sampai 63,60%, 

sedangkan perlakuan tanpa Lactobacillus plantarum berkisar antara 55,90% 

sampai 63,13%. Dalam penelitian Aptesia (2013), bakteri asam laktat berupa 

Lactobacillus casei dengan media berupa tepung tapioka menghasilkan tempe 

yang memiliki masa simpan maksimal sampai 168 jam (7 hari). Hasil tersebut 
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didapat pada perlakuan dengan penambahan Lactobacillus casei sebanyak 2% dan 

tepung tapioka sebanyak 0,8%. Pada kondisi tersebut sifat fisik dari tempe yaitu 

tekstur kompak padat, warna putih kekuningan, dan belum timbul bau amonia. 

 

Bakteri asam laktat yang memiliki kemampuan memanfaatkan pati sebagai 

substratnya dikenal sebagai bakteri asam laktat amilolitik (Marcon et al., 2006). 

Bakteri asam laktat dapat menghasilkan amilase ekstraseluler dan memfermentasi 

pati secara langsung menjadi asam laktat. Hal ini disebabkan fermentasi dengan 

bakteri asam laktat amilolitik akan menggabungkan dua proses yaitu hidrolisis 

enzimatis substrat karbohidrat (pati) dan sekaligus fermentasi yang memanfaatkan 

gula yang dihasilkan menjadi asam laktat (Reddy et al., 2008).  

 

Bakteri asam laktat seperti Lactobacillus acidophilus mampu memproduksi asam 

organik, hidrogen peroksida dan antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri pembusuk (Kanbe, 1992). Lactobacillus acidophilus memfermentasi pati 

sebagai sumber energi untuk pertumbuhannya. Salah satu jenis pati yaitu tepung 

sagu. Tepung sagu mengandung pati sekitar 80 % dengan kandungan amilosa 

sebesar 27% dan kandungan amilopektin sebesar 73% (Haryanto, 1992).  

 

Informasi terkait penambahan Lactobacillus acidophilus pada produk tempe 

sampai saat ini belum ada. Jadi, dengan digunakannya Lactobacillus acidophilus 

pada produk tempe dapat memberikan informasi baru dalam industri pengolahan 

tempe. Selain itu, penggunaan bakteri asam laktat Lactobacillus acidophilus dan 

media berupa tepung sagu pada pembuatan tempe kedelai diharapkan mampu 

memperpanjang umur simpan tempe kedelai dan mempertahankan sifat sensori 

tempe kedelai tersebut. 
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D. Hipotesis  

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Konsentrasi Lactobacillus acidophilus 1%, 1,5% dan 2% dapat menghambat 

kerusakan dan memperpanjang umur simpan tempe kedelai. 

2. Terdapat konsentrasi media berupa tepung sagu yang baik sebagai sumber 

energi Lactobacillus acidophilus.  

3. Terdapat interaksi antara konsentrasi Lactobacillus acidophilus dan tepung 

sagu dalam memperpanjang umur simpan dan mempertahankan sifat sensori 

tempe kedelai.  


