
 

 

 

 

 

 

III. BAHAN DAN METODE 

 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian dan 

Laboratorium Analisis Hasil Pertanian Jurusan Teknologi Hasil Pertanian 

Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada bulan September 2013 sampai 

November 2013. 

 

B. Bahan dan Alat 

 

Bahan-bahan yang digunakan meliputi kacang kedelai dan ragi tempe merek 

Prima yang didapatkan dari pusat produksi tempe di Gunung Sulah, tepung sagu 

merek Sagu tani, Lactobacillus acidophillus dalam bentuk kultur murni liofilisasi 

yang diperoleh dari Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi, UGM Yogyakarta 

dan MRS Broth merek Oxoid. 

 

Alat-alat yang digunakan terdiri dari tampah besar, sarung tangan plastik, panci, 

saringan, alumunium foil, timbangan, keranjang, pengaduk kayu, dandang, 

kompor (Rinnai), termometer, plastik pengemas, timbangan analitik (Shimadzu), 

pisau stainless steel, baskom, autoclave (Express), tabung reaksi, mikropipet 

(Thermo), pipet tip, kapas, tissue, gelas ukur, tanur, desikator, labu Kjedahl, 
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seperangkat alat destilasi, sokhlet, Erlenmeyer, hot plate (Thermo), kertas saring, 

dan alat-alat lain untuk analisis kimia dan alat-alat untuk uji organoleptik. 

C. Metode Penelitian 

 

Penelitian ini terdiri dari dua tahapan yaitu penelitian pendahuluan dan penelitian 

utama. Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengetahui umur simpan tempe 

kedelai tanpa penambahan BAL. Penelitian utama dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh penambahan Lactobacillus acidophilus dan tepung sagu terhadap tempe 

yang memiliki umur simpan maksimal dan masih memiliki sifat sensori yang baik 

serta dilakukan uji deskripsi pada tempe perlakuan terbaik untuk mengumpulkan 

data dari panelis kemudian disusun kriteria sensorinya. 

 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) yang 

disusun secara faktorial. Faktor pertama adalah konsentrasi (v/b) biakan 

Lactobacillus acidophillus 1% (v/b) (L1), 1,5% (v/b) (L2) dan 2% (v/b) (L3) 

(White, 1980). Faktor kedua adalah konsentrasi tepung sagu (b/b) masing-masing 

0% (b/b) (T0), 0.4% (b/b) (T1), 0.8% (b/b) (T2) dan 1.2% (b/b) (T3) (Pratomo, 

2000). Faktor pertama terdiri dari 3 taraf dan faktor kedua terdiri dari 4 taraf 

dengan 3 kali ulangan. Kesamaan ragam data diuji dengan uji Bartlett dan 

kemenambahan data diuji dengan uji Tuckey. Data hasil pengamatan dianalisa 

sidik ragam untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antar perlakuan. Data 

diolah lebih lanjut dengan uji beda nyata jujur (BNJ) pada taraf nyata 5%. 

Penentuan umur simpan dilakukan dengan menggunakan metode deskripsi untuk 

mengamati sifat fisik tempe kedelai. 
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D. Pelaksanaan Penelitian 

 

a. Penelitian pendahuluan 

Penelitian pendahuluan ini dilakukan untuk mengetahui umur simpan tempe 

kedelai tanpa perlakuan dengan mengamati perubahan fisik selama penyimpanan. 

Pengamatan dimulai dari 24 jam setelah tempe diragikan sampai tempe 

mengalami perubahan fisik seperti : berbau amonia/busuk, tekstur berair dan 

lembek, dan berwarna putih kekuningan. Pengamatan dilakukan dengan melihat 

perubahan-perubahan yang terjadi pada tempe dimulai dari 24 jam dan 48 jam, 

dan selanjutnya dilakukan setiap 6 jam. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan 

waktu umur simpan tempe yang tepat. Setelah itu, nilai pH diukur pada setiap 

pengamatan untuk mengetahui perubahan nilai pH pada tempe yang mengalami 

perubahan fisik.  

 

b. Penelitian Utama 

 

Penelitian utama meliputi persiapan starter dan pembuatan tempe kedelai. 

 

1. Pembuatan Starter 

 

Pembuatan starter ini berdasarkan metode yang dilakukan oleh Aptesia (2013), 

yaitu sebanyak 1 ose kultur murni Lactobacillus acidophillus dimasukkan ke 

dalam tabung reaksi berisi 10 ml media MRS Broth steril dan diinkubasi selama 

24 jam pada suhu 37
o
C. Setelah itu, sebanyak 5 ml kultur murni dimasukkan ke 

dalam erlenmeyer yang berisi 50 mL MRS Broth steril dan diinkubasi selama 24 

jam pada suhu 37
0
C dan kultur siap digunakan. Proses persiapan starter dapat 

dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Diagram alir persiapan starter 

Metode yang digunakan oleh Aptesia (2013).  

 

2. Pembuatan Tempe Kedelai 

 

Pembuatan tempe kedelai berdasarkan Aptesia (2013). Tahapan yang dilakukan 

meliputi: kedelai disortasi untuk dipilih biji kedelai yang baik dan padat, lalu 

dilakukan pencucian menggunakan air yang mengalir sampai kotoran yang 

melekat terlepas dari biji kedelai. Selanjutnya kedelai direbus pada suhu 100
0
C 

selama 30 menit dalam air yang mendidih sampai kulit ari mudah terkelupas. Biji 

kedelai direndam dalam air selama 24 jam. Kulit ari dikupas dari biji kedelai dan 

direbus lagi selama 30 menit, lalu ditiriskan dan didinginkan. Tahap peragian 

dilakukan dengan cara setiap 100 gram kedelai ditambahkan ragi tempe sebanyak 

0,2 gram diaduk sampai rata dan ditambahkan Lactobacillus acidophillus (sesuai 

perlakuan) dan tepung sagu (sesuai perlakuan). Setelah tercampur rata, biji kedelai 

dimasukan dalam plastik pengemas yang telah dilubangi. Biji kedelai yang 

dimasukan tersebut masing-masing memiliki berat 20 gram dalam setiap 

bungkusnya dan diberi label agar tidak tertukar. Biji kedelai tersebut diletakan 

Lactobacillus acidophilus 

Diambil 1 ose. Dimasukkan ke dalam 10 mL 

MRS Broth steril (24 jam, 37
O
C) 

Diambil 5 mL. Dimasukkan ke dalam 50 mL 

MRS Broth steril dimasukan dalam erlenmeyer 

dan diinkubasi (24 jam, 37
o
C) 

Kultur Lactobacillus acidophilus 

siap digunakan 
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tampah yang terbuat dari anyaman bambu. Setelah itu tampah diletakan di atas rak 

yang terlindungi dari sinar/cahaya. Selanjutnya biji kedelai difermentasi pada 

suhu ruang yaitu sekitar 27
o
C, dan dilakukan pengamatan tempe. Proses 

pembuatan tempe yang telah dimodifikasi dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram alir pembuatan tempe serta penambahan starter  

Sumber : Aptesia (2013) yang dimodifikasi 

Kedelai 

Sortasi dari biji yang cacat dan pilih biji padat dan berisi 

Pencucian 100 g kedelai 

Perebusan selama 30 menit 

Perendaman selama 24 jam 

Pengupasan kulit ari dari biji kedelai 

Pengukusan selama 30 menit 

Penirisan dan pendinginan 

Peragian, Ragi tempe sebanyak 0,2 g dan starter 

Lactobacillus  acidophillus @sebanyak 1 mL, 1,5mL, 2 mL 

dan  tepung sagu @sebanyak 0 g, 0,4 g, 0,8 g, 1,2 g. 

Pengemasan dengan kemasan plastik 

Fermentasi tempe 

Pengamatan tempe 

Umur simpan : warna, aroma, dan tekstur 

Uji Sensori : uji skoring dan uji hedonik 
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E. Pengamatan 

 

Pengamatan terhadap tempe kedelai terdiri atas pengamatan fisik dan uji sensori 

tempe kedelai. Pengamatan sifat fisik tempe kedelai dilakukan untuk mengetahui 

umur simpannya. Faktor yang diamati pada umur simpan meliputi warna, aroma 

dan tekstur. Faktor yang diamati pada uji sensori dilakukan pada tempe yang telah 

digoreng meliputi aroma, rasa, tekstur, warna dan penerimaan keseluruhan. 

Perlakuan terbaik yang diperoleh dari uji sensori selanjutnya diuji deskripsi sifat 

sensori dengan menggunakan metode free choice profiling. Perlakuan terbaik juga 

diuji kandungan kimianya berupa kadar air (AOAC, 1984), kadar lemak dengan 

metode sokhlet (Sudarmadji, 1984), kadar protein dengan metode Kjeldahl 

(Sudarmadji, 1984), kadar abu (AOAC, 1984), kadar karbohidrat dengan metode 

by different (Winarno, 1992) dan nilai pH (AOAC, 1984). 

 

a. Penentuan Umur Simpan 

 

Penentuan umur simpan tempe pada penelitian pendahuluan dilakukan dengan 

mengamati perubahan warna, aroma dan tekstur pada tempe kedelai tersebut. 

Pengamatan ini dimulai setiap hari dari umur 24 jam (setelah peragian), 48 jam, 

dan setelahnya diamati setiap 6 jam untuk mendapatkan waktu yang tepat ketika 

tempe tersebut telah menunjukkan perubahan fisik. Pengamatan dilakukan 

menggunakan panca indera dengan kriteria meliputi warna tempe normal putih, 

aroma normal tidak berbau busuk/amonia dan teksturnya padat dan kompak.  

 

Penentuan umur simpan pada penelitian utama dilakukan untuk mendapatkan 

tempe perlakuan dengan umur simpan terlama yang masih memiliki ciri-ciri fisik 



25 

 

tempe normal (tanpa penambahan BAL). Pengamatan dimulai setiap hari dari 

umur 24 jam, 48 jam, dan seterusnya setiap 24 jam sampai tempe mengalami 

perubahan fisik. Perubahan fisik diamati menggunakan panca indera secara 

deskriptif. Pengamatan dilakukan pada setiap atribut yang terdiri dari 3 ulangan. 

Data dari masing-masing ulangan kemudian dicatat dan dirata-ratakan untuk 

diambil nilai tengahnya, serta data disajikan dalam bentuk Tabel. 

 

b. Pengujian Sensori 

 

Pada pengujian sensori, tempe diuji cobakan kepada 20 orang panelis semi terlatih 

meliputi mahasiswa THP menggunakan uji skoring dan uji hedonik. Uji skoring 

digunakan untuk menilai warna, tekstur, rasa dan aroma. Uji hedonik digunakan 

untuk mengukur tingkat kesukaan/penerimaan panelis. Pengamatan uji sensori 

dilakukan pada umur simpan 48 jam. Sampel yang diuji sebelumnya digoreng 

terlebih dahulu. Teknis penggorengan dilakukan pada tempe kedelai yang telah 

dipotong-potong seperti dadu. Penggorengan dilakukan menggunakan minyak 

nabati yang telah mendidih selama 30 detik. Minyak yang digunakan diganti 

setiap setelah 4 kali penggorengan tempe kedelai. Setelah digoreng tempe 

disajikan dengan kode tertentu dan kepada para panelis diminta untuk 

memberikan skor yang sesuai dengan kuesioner yang disediakan (Gambar. 4). 

 

Pengujian free choice profiling ini dilakukan terhadap tempe perlakuan terbaik. 

Parameter yang diamati meliputi warna, aroma, teksur, dan rasa. Pada parameter 

warna, aroma, dan tekstur tempe disajikan dalam kondisi tidak digoreng, 

sedangkan pada parameter rasa tempe disajikan dalam kondisi digoreng. Menurut 

Nurkori (1997) metode ini digunakan untuk produk yang belum ada kriteria 
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sensorinya sehingga tujuannya adalah mengumpulkan data (informasi) dari 

deskripsi panelis terlatih kemudian disusun kriteria sensorinya. Pengujian free 

choice profiling ini menggunakan panelis tidak terlatih. Guy et al., (1989) 

menjelaskan bahwa hasil uji sensori free choice profiling dengan melibatkan 

panelis tidak terlatih ternyata memberikan kualitas yang sama dengan uji sensori 

dengan panelis terlatih. 

 

Panelis yang digunakan pada metode ini sebanyak 30 orang panelis tidak terlatih. 

Panelis diminta menuliskan kesan warna, kesan tekstur, kesan aroma, dan kesan 

rasa dari produk tempe kedelai sebanyak-banyaknya dengan kata sendiri dan 

memberi tanda X pada garis sebagai besaran dari masing-masing kesan.  Terhadap 

masing-masing atribut ditentukan intensitasnya pada skalar garis dengan skala 1-

10.  Angka 1 menunjukkan nilai terendah dan angka 10 menunjukkan nilai 

tertinggi (Noviyanti, 2012). 
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KUESIONER UJI ORGANOLEPTIK 

 

Nama  : 

Tanggal : 

 

Dihadapan Anda disajikan sampel tempe kedelai dengan kode berbeda. Anda 

diminta untuk memberikan penilaian terhadap warna, tekstur, aroma, rasa, dan 

penerimaan keseluruhan dengan skor 1 sampai 5 sesuai dengan respon yang Anda 

rasakan dengan skala penilaian terlampir 

 

Penilaian Kode Sampel 

 
        

Warna 
        

Aroma                 

Tekstur                 

Rasa                 

Penerimaan keseluruhan                 

 

Penilaian untuk seluruh parameter (warna, aroma, rasa, tekstur, dan penerimaan 

keseluruhan) : 

Warna   Aroma       

5.Kuning kecoklatan  5.Sangat khas tempe dan tidak asam    

4.Kuning   4.Khas tempe dan tidak asam     

3.Agak kuning   3.Agak khas tempe dan agak asam    

2.Putih kekuningan  2.Tidak khas tempe dan asam  

1.Putih    1.Sangat tidak khas tempe dan asam 

 

 Rasa    Tekstur 

5. Sangat khas tempe  5. Sangat kompak dan padat  

4. Khas tempe   4. Kompak dan padat 

3. Agak khas tempe  3. Agak kompak dan agak padat 

2. Tidak khas tempe  2. Tidak kompak dan tidak padat 

1. Sangat tidak khas tempe 1. Sangat tidak kompak dan sangat tidak padat 

 

Penerimaan keseluruhan 

5. Sangat suka 

4. Suka 

3. Agak suka 

2. Tidak suka 

1. Sangat tidak suka 

 

Gambar 4. Formulir kuesioner uji organoleptik tempe kedelai 
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Free Choice Profiling 

 

Nama  :    Jenis Kelamin : 

Tanggal Uji :    Umur  : 

 

Tulislah kesan rasa, aroma, warna, dan tekstur tempe kedelai yang anda peroleh 

sebanyak-banyaknya dari masing-masing sampel menurut kata-kata anda sendiri 

dan berilah tanda “X” pada garis sebagai besaran kesan masing-masing parameter. 

 

Kode : 

 

Kesan rasa 

....................................... 0    10 

....................................... 0    10 

 

 

Kesan aroma 

....................................... 0    10 

....................................... 0    10 

 

 

Kesan warna 

....................................... 0    10 

....................................... 0    10 

 

 

Kesan tekstur 

....................................... 0    10 

....................................... 0    10 

 

Gambar 5. Formulir kueisioner uji deskripsi (free choice profiling). 

Sumber : Noviyanti (2012). 

 

c. Kadar Protein 

 

Pengamatan kadar protein dilakukan pada perlakuan terbaik hasil uji sensori. 

Sampel yang digunakan adalah tempe segar umur 48 jam. Analisis ini 

menggunakan metode Gunning (Sudarmadji, 1984). Sampel sebanyak 0,5 gram 

dimasukkan ke dalam labu Kjedahl, ditambahkan 10 g K2S dan 10-15 ml H2SO4 

pekat. Kemudian sampel didestruksi di atas pemanas listrik dalam lemari asam 

menggunakan api kecil dan setelah asap hilang api dibesarkan. Pemanasan 
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diakhiri setelah cairan menjadi jernih atau tak berwarna lagi. Setelah labu Kjedahl 

beserta cairannya menjadi dingin, ditambahkan 100 ml aquades serta larutan 

NaOH 45 % sampai cair dan bersifat basis. Labu Kjedahl dipasang segera pada 

alat distilasi. Labu tersebut dipanaskan sampai amonia menguap semua, destilat 

ditampung dalam Erlenmeyer yang berisi 25 ml HCl 0,1N yang telah diberi 

indikator pp 1% beberapa tetes. Destilasi diakhiri dengan larutan NaOH 0,1N. 

Kemudian dibuat blanko seperti perlakuan di atas tanpa sample. 

Kadar protein sampel dihitung dengan rumus: 

 

    
(                             )

             
                   

 

% Protein = % N x Faktor koreksi  

 

d. Kadar Lemak 

 

Pengamatan kadar lemak dilakukan pada perlakuan terbaik hasil uji sensori. 

Sampel yang digunakan adalah tempe segar umur 48 jam. Pengukuran kadar 

lemak dilakukan berdasarkan motode sokhlet (Sudarmadji, 1984). Labu lemak 

dikeringkan di dalam oven dan ditimbang. Sampel sebanyak 2 gram dibungkus 

dengan kertas saring dan dimasukkan ke dalam ekstraksi sokhlet. Kemudian alat 

dipasang. Petroleum benzene dituangkan ke dalam labu lemak dan diekstraksi 

selama 5 jam. Cairan yang ada di dalam labu lemak didistilasi dan pelarutnya 

ditampung. Labu lemak yang berisi lemak tersebut diuapkan dalam oven 105
o
C 

(15-20 menit). Kemudian sampel ditimbang sampai berat konstan. 

Kadar lemak sampel dihitung dengan rumus: 

 

              
             ( )
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e. Kadar Air 

 

Pengamatan kadar air dilakukan pada perlakuan terbaik hasil uji sensori. Sampel 

yang digunakan adalah tempe segar umur 48 jam. Pengukuran kadar air dilakukan 

dengan metode AOAC (1984). Sampel yang telah dihaluskan ditimbang sebanyak 

3 gram dalam cawan porselin yang telah diketahui beratnya. Sampel dikeringkan 

dalam oven pada suhu 100-105
o
C selama 3 jam. Sampel didinginkan dalam 

eksikator dan ditimbang. Selanjutnya sampel dipanaskan lagi dalam oven selama 

30 menit dan didinginkan dalam eksikator dan ditimbang. Perlakuan ini diulang 

berturut-turut hingga berat konstan (selisih penimbangan berturut-turut kurang 

dari 0,2 mg). Pengurangan berat menunjukkan banyaknya air dalam sampel. 

Kadar air sampel dihitung dengan rumus: 

 

      
   

   
           

Keterangan :  

A = Bobot cawan (g) 

B = Bobot cawan + sampel sebelum dikeringkan (g) 

C = Bobot cawan + sampel setelah dikeringkan (g) 

 

f. Kadar Abu 

 

Pengamatan kadar abu dilakukan pada perlakuan terbaik hasil uji sensori. Sampel 

yang digunakan adalah tempe segar umur 48 jam. Pengukuran kadar abu ini 

dilakukan dengan metode AOAC (1984). Sampel yang telah dihaluskan ditimbang 

sebanyak 3 gram dalam cawan porselin yang telah diketahui beratnya. Sampel 

dibakar di atas kompor hingga tidak berasap. Kemudian sampel dipijarkan dalam 
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tanur pada suhu 600
o
C selama 4 jam (hingga diperoleh abu bewarna keputih-

putihan). Kemudian cawan dan abu didinginkan dalam eksikator dan ditimbang. 

Kadar abu sampel dihitung dengan rumus: 

 

      
   

 
           

 

Keterangan :  

A = Bobot contoh 

B = Bobot cawan + Abu 

C = Bobot cawan kosong 

 

 

g. Kadar karbohidrat 

 

Pengamatan kadar karbohidrat dilakukan pada perlakuan terbaik hasil uji 

organoleptik. Sampel yang digunakan adalah tempe segar umur 48 jam. Kadar 

karbohidrat diukur dengan menggunakan metode by different (Winarno, 1992), 

yaitu: 

% karbohidrat = 100% - % (protein + lemak + air + abu). 

 

h. Nilai pH  

 

 

Nilai pH diukur dengan menggunakan pH meter menurut prosedur AOAC (1984). 

Nilai pH diukur pada suhu yang sama. Sebelum pengukuran, pH-meter 

distandarisasi dengan menggunakan buffer standar pH 4 dan pH 7. Pengukuran 

dilakukan dengan cara elektroda dibilas dengan akuades dan dikeringkan dengan 

tisue. Sampel dimasukkan ke dalam gelas piala 100 ml kemudian  elektroda 

dicelupkan hingga tenggelam pada larutan sampel dan dibiarkan kurang lebih satu 

menit hingga diperoleh angka yang stabil dan dicatat nilainya. Nilai pH diukur 

secara duplo. 


