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4. PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Nutrisi Biji Jali Sebelum dan Sesudah Fermentasi 

Jali (Coix lacryma jobi L.) termasuk dalam jenis tanaman serealia yang berpotensi untuk 

diversifikasi pangan. Tanaman ini jarang digunakan sebagai sumber bahan makanan. 

Sebagian besar jali dimanfaatkan dalam produksi kerajinan tangan. Orang hanya 

memanfaatkan jali sebagai tanaman sela atau tanaman pagar, padahal banyak sekali manfaat 

yang bisa diperoleh jika pemanfaatan tanaman ini lebih dikembangkan khususnya dalam 

produksi bahan pangan (Kosasih, 2015 dalam Rinaldy, 2016). Masyarakat lokal Indonesia 

mengolah jali menjadi berbagai bahan makanan misalnya, nasi, bubur, aneka macam kue 

(baik basah maupun kering). Produksi pangan terutama beras tidak dapat mengimbangi 

peningkatan jumlah penduduk, oleh karena itu diperlukan suatu usaha diversifikasi pangan 

untuk mengatasi hal tersebut. Jali dapat menjadi pangan fungsional sebagai salah satu usaha 

diversifikasi pangan. Pengolahan jali dengan cara fermentasi merupakan salah satu cara 

menghasilkan produk makanan dari jali yang dapat digunakan untuk diversifikasi pangan 

salah satu nya tempe jali. Dengan adanya proses fermentasi karakteristik nutrisi pada jali 

akan berubah. Lamanya inkubasi dalam proses fermentasi dapat mempengaruhi perubahan 

karakteristik jali. Tujuan dari adanya proses inkubasi adalah untuk menumbuhkan jamur 

(Sayuti, 2015). 

 

Berdasarkan hasil analisis karakteristik nutrisi jali dan tempe jali 72 jam yang dapat dilihat 

pada Tabel 3. Terjadi perubahan pada kandungan nutrisi jali setelah dilakukan proses 

fermentasi menjadi tempe 72 jam. Aktivitas antioksidan pada tempe 72 jam lebih tinggi 

dibandingkan dengan tempe jali. Perubahan kandungan nutrisi selama proses fermentasi 

disebabkan oleh peningkatan hasil fenolik bebas. Semakin tinggi kadar fenolik yang 

dihasilkan maka kadar antioksidan akan semakin tinggi. Besarnya peningkatan aktivitas 

antioksidan produk fermentasi juga dipengaruhi oleh mikroorganisme yang digunakan 

saat proses fermentasi (Berghofer, 1998). 

 

Kadar protein biji jali dan tempe 72 jam berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada 

Tabel 3. Kadar protein mengalami peningkatan selama proses fermentasi. Peningkatan 

kadar protein ini dikarenakan tempe yang diinkubasi selama 72 jam sudah memasuki fase 

pertumbuhan bakteri pada fase log. Pada fase log mikroorganisme mulai mengalami 
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pertumbuhan  (Bavia et al, 2012). Aktivitas peroteolitik yang dimiliki miselium kapang 

juga dapat menyebabkan peningkatan kadar protein pada tempe (Rahayu, 2004). Enzim 

protease akan mengubah protein kompleks menjadi peptida dan asam amino yang memiliki 

berat molekul yang rendah sehingga akan lebih larut. Meningkatnya jumlah asam amino 

serta jumlah nitrogen terlarut pada tempe dapat menyebabkan peningkatan kadar protein 

pada tempe. Hal ini dikarenakan Rhizopus akan bertumbuh dengan menggunakan asam 

amino sebagai sumber nitrogen saat pertumbuhannya (Astuti, 2000) 

 

Kadar lemak jali mengalami peningkatan selama proses fermentasi yang dapat dilihat pada 

Tabel 3. Peningkatan kadar lemak lemak tempe jali disebabkan oleh mikroorganisme 

memfermentasi kandungan lemak pada jali menjadi senyawa–senyawa yang lebih 

sederhana dengan adanya bantuan enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut. 

Menurut penelitian Cronk et al., (1977) yang mengatakan bahwa glukosa yang terkandung 

di dalam substrat fermentasi dapat mengakibatkan biomasa kapang tumbuh dan enzim 

lipase dapat diproduksi untuk perombakan lemak. Kadar serat kasar pada biji jali dan tempe 

jali 72 jam berdasarkan hasil penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 3, menunjukan bahwa 

kadar serat kasar pada biji jali mengalami perubahan karen adanya proses fermentasi. 

Terjadinya peningkatan serat kasar dikarenakan selama proses fermentasi terjadi 

pembentukan dan pertumbuhan-pertumbuhan Rhizopus oligosporus akan menghasilkan 

miselia yang semakin lama akan semakin lebat dan semakin kompak. Penigkatan jumlah 

miselia yang dibentuk Rhizopus oligosporus selama proses fermentasi menunjukan 

peningkatan serat kasar pada tempe. Selama proses fermentasi juga menghasilkan kadar 

nitrogen dan kadar selulosa yang akan mempengaruhi serat kasar (Kasmidjo, 1990). Serat 

kasar tidak memiliki nilai gizi bagi manusia karena manusia tidak memiliki enzim selulase 

untuk mencernanya (Fardiaz, 1997). Namun serat kasar berperan menghindari terjadinya 

konstipasi. Serat pangan juga memberikan viskositas yang tinggi pada digesta. Sifat ini 

mengurangi absorbsi glukosa dan kolesterol, sehingga konsumsi serat pangan yang tinggi 

dapat mencegah diabetes maupun hiperkolesterol. Selain itu juga dapat mencegah terjai 

kanker kolon karena serat kasar dapat mengencerkan zat-zat beracun di kolon. Serat kasar 

juga dapat mengabsorbsi zat karsionogenik dalan pencernaan yang kemudian akan terbuang 

dari dalam tubuh bersama feses (Silalahi, 2006). 

 

Pada penelitian ini, kandungan karbohidrat jali menurun selama proses fermentasi. 

Berdasarkan Tabel 3 yang menunjukan terjadi penurunan karbohidrat selama proses 
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fermentasi. Karbohidrat mengalami penurunan dikarenakan terjadinya perombakan 

karbohidrat oleh mikroorganisme menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti 

monosakarida, alkohol, asam asetat, karbondioksida, air dan senyawa lainnya. Proses 

hidrolisis enzimatis yang terjadi pada pati akan menghasilkan gula pereduksi yang terdiri 

dari maltosa dan glukosa (Etis dan Simon, 2015). Selama prose fermentasi Rhizopus 

oligosporus akan menghasilkan enzim amylase,xelulase, dan xylanase yang dapat 

mendegradasi karbohidrat pada tempe. Enzim tersebut selama proses fermentasi akan 

merubah karbohidrat gula-gula sederhana (Hidayat, 2006). 

 

4.2 Karakteristik Nutrisi Tempe Jali Pada Berbagai Waktu Inkubasi 

Fermentasi merupakan proses pengolahan makanan yang memanfaatkan bahan pangan 

untuk menghasilkan sebuah produk makanan (Stanburry, 1984).  Dalam proses 

fermentasi yang menjadi kunci utama selama proses adalah mikroorganisme dan 

substrat (Bamforth, 2005). Selama proses fermentasi terjadi perubahan subtrat menjadi 

produk baru oleh mikroorganisme (Bourgaize, 1999). Substrat adalah materi organik 

yang digunakan oleh mikroorganisme sebagai sumber nutrient. Untuk menghasilkan 

produk yang sesuai dengan apa yang kita inginkan mikroorganisme dan substrat yang 

digunakan harus tepat (Waites, 2001). Proses fermentasi dapat meningkatkan 

kandungan nutrisi, memberi cita rasa dan aroma yang enak pada sebuah produk. Selain 

itu proses fermentasi dapat membuat makanan menjadi lebih awet. Salah satu contoh 

produk hasil fermentasi adalah tempe. 

 

Tempe adalah salah satu contoh produk hasil fermentasi. Bahan baku yang sering 

digunakan dalam pembuatan tempe adalah kedelai selain itu jenis biji-bijian dan serealia 

lainnya juga dapat digunakan sebagai bahan baku (Sarwono, 2005). Bahan baku 

tersebut dapat diolah menjadi tempe dengan menambahkan inokulum tempe. Inokulum 

tempe adalah bahan yang didalamnya mengandung biakan tempe yang digunakan 

sebagai agen yang mengubah bahan baku menjadi tempe. Inokulum tempe 

menyebabkan tumbuhnya jamur tempe selama proses fermentasi. Terdapat 2 jenis jamur  

yang berperan selama proses fermentasi yaitu Rhizopus oligosporus dan Rhizopus 

oryzae. Dengan adanya proses fermentasi dan petumbuhan jamur dapat merubah 

karakteristik tempe (Astawan, 2004). Selain penambahan inokulum tempe, lamanya 

waktu inkubasi saat proses dapat merubah kandungan gizi dalam tempe (Sayuti, 2015). 
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Pada penelitian ini ingin melihat perubahan karakteristik kimia yang terjadi selama 

proses fermentasi pada tempe jali dengan berbagai waktu inkubasi. Perubahan 

karakteristik kimia dapat dilihat pada Tabel 4., Kadar antioksidan pada tempe jali 

seiring dengan peningkatan lama waktu inkubasi 72 jam, 96 jam, dan 120 jam 

mengalami sedikit peningkatan. Peningkatan kadar antioksidan dikarenkan oleh 

peningkatan hasil fenolik bebas yang dihasilkan selama proses fermentasi. Semakin 

tinggi kadar fenolik yang dihasilkan maka kadar antioksidan akan semakin tinggi 

(Bhanja, 2008). Pada produk fermentasi besarnya peningkatan kadar antioksidan 

tergantung berdasarkan mikroorganisme yang digunakan dan kondisi pada saat 

fermentasi (Berghofer, 1998). 

 

 

Kadar protein pada tempe jali mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya 

waktu inkubasi seperti yang tertera pada Tabel 4. Terjadinya pengurangan kadar protein 

pada tempe dikarenakan proses yang terjadi selama pembuatan tempe seperti 

perendaman dan perebusan (Muthmainna, 2016). Selama proses perebusan protein akan 

mengalami denaturasi. Denaturasi dapat menyebabkan rusaknya protein sehingga 

dengan semakin banyaknya protein yang rusak akan menyebakan penurunan kadar 

protein (Sadli, 2014 dalam Muthmainna, 2016 ). Selain itu selama proses fermentasi 

Rhizopus oligosporus menghasilkan enzim-enzim protease. Enzim-enzim protease 

merupakan enzim-enzim pemecah senyawa-senyawa kompleks. Senyawa-senyawa 

kompleks protein akan dipecah menjadi asam amino. Asam amino merupakan faktor 

utama dan faktor penting dalam fermentasi tempe. Karena asam amino sebagai sumber 

protein nabati yang mempunyai nilai cerna tinggi dikarenakan dapat dimanfaatkan 

langsung oleh tubuh serta mudah diserap (Dwinaningsih, 2010 dalam Muthmainna, 

2016).  

 

Protein pada tempe juga dimanfaat oleh Rhizopus oligosporus sebagai sumber nitrogen 

untuk melakukan pertumbuhan (Sayudi, 2015). Selama proses fermentasi Rhizopus 

oligosporus akan mendegradasi protein menjadi dipeptida dan akan didegradasi lagi 

menjadi NH3 atau NH2 yang akan hilang melalu proses penguapan. Sehingga semakin 

lama proses fermentasi maka kesempatan jamur untuk mendegradasi protein akan 
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semakin lama pula. Oleh karena itu semakin lama waktu inkubasi saat proses fermentasi 

maka protein akan semakin menurun (Deliani, 2008 dalam Muthmainna, 2016). 

 

Pada hasil penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 4, hasil persentase kadar lemak 

menunjukan bahwa semakin lama waktu inkubasi maka kadar lemak akan semakin 

menurun. Penurunan kadar lemak disebabkan karena selama proses fermentasi jamur 

akan menguraikan sebagian besar lemak. Jamur pada tempe memiliki aktivitas 

lipopolitik yang kuat dan akan menghidrolisi sepertiga lemak netral selama 72 jam 

fermentasi. Selama proses fermentasi sebesar 35% lemak akan terhidrolisis. Menurut 

Sorrenson dan Hasseltine (1966) sepertiga dari total lemak yang terhidrolisi akan 

terhidrolisis setelah 64 jam fermentasi. Serta 40% dari asam linoleat digunakan oleh 

jamur.  

 

Kadar serat kasar tempe jali berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 4. 

Kadar serat kasar tempe yang dihasilkan menunjukan bahwa semakin lama waktu 

inkubasi maka kadar serat kasar akan semakin meningkat.  Peningkatan serat kasar pada 

tempe dikarenakan semakin lama fermentasi maka kadar nitrogen dan kadar selulosa 

akan meningkat (Kasmidjo, 1990). Selain itu pertumbuhan Rhizopus oligosporus  akan 

menghasilkan miselia yang semakin lama akan semakin lebat dan semakin kompak. 

Peningkatan jumlah miselia yang dibentuk Rhizopus oligosporus selama proses 

fermentasi menunjukan peningkatan serat kasar pada tempe. Miselia tersebut tersusun 

dari hifa yang mengandung protoplasma dan dilapisi oleh dinding sel. Komponen 

penyusun dinding sel hifa adalah selulosa dan kitin (Dwijoseputro, 197 Kusumaningsih 

et al, 2004 dalam Oktatinta, 2015). Selulosa merupakan salah satu penyusun serat kasar. 

Sehingga semakin lama fermentasi maka semakin tinggi kadar serat kasarnya. Karena 

semakin lama proses fermentasi miselia yang terbentuk dari hifa akan semakin 

meningkat dan jumlah selulosa yang dihasilkan juga akan meningkat.  

 

Kadar karbohidrat tempe jali berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 4. 

menunjukan seiring dengan bertambahnya waktu inkubasi kadar karbohidrat mengalami 

penurunan. Penurunan kadar karbohidrat disebabkan oleh Rhizopus oligosporus yang 

selama proses fermentasi menghasilkan enzim amylase,xelulase, xylanase yang dapat 
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mendegradasi karbohidrat pada tempe. Selama proses fermentasi karbohidrat akan 

diubah menjadi gula-gula sederhana (Hidayat, 2006). Proses pemecahan karbohidrat 

terjadi dalam suasana aerobik dan akan menghasilkan ATP yang akan digunakan untuk 

keperluan metabolisme dan keperluan pertumbuhan jamur tempe (Siti, 2015).  

 


