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4.1. Hasil Analisa Kuantitatif spora Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, dan 
Rhizopus oligosporus serta Rhizopus oryzae (2:1) 

 

Hasil analisa kuantitatif spora Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae menggunakan 

haemacytometers dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Hasil analisa kuantitatif spora Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, 
Rhizopus oligosporus serta Rhizopus oryzae (2:1) 

 

Jenis Ragi Konsentrasi Ragi 
(g) 

Jumlah spora / ml 

Rhizopus oligosporus 0,1 67,84 x 108 
 0,2 81,6 x 108 
 0,5 169 x 108 
 0,7 450,56 x 108 
 1 1327,52 x 108 
Rhizopus oryzae 0,1 43,84 x 108 
 0,2 77,28 x 108 
 0,5 148,32 x 108 
 0,7 249,44 x 108 
 1 1067,52 x 108 
Rhizopus oligosporus: Rhizopus oryzae 
(2:1) 

0,1 56,8 x 108 

 0,2 79,84 x 108 
 0,5 156,48 x 108 
 0,7 391,52 x 108 
 1 1187,52 x 108 

 

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa jumlah spora /ml yang digunakan dalam 

pembuatan tempe kacang tunggak. Jumlah spora untuk ragi Rhizopus oligosporus 

dengan berbagai konsentrasi ragi (0,1g; 0,2g; 0,5g; 0,7g; 1g) adalah 67,84x108; 

81,6x108; 169,44x108; 450,56x108; dan 1327,52x108. Untuk jumlah spora ragi Rhizopus 

oryzae dengan berbagai konsentrasi ragi (0,1g; 0,2g; 0,5g; 0,7g; 1g) adalah 43,84x108; 

77,28x108; 148,32x108; 249,44x108; dan 1067,52x108. Sedangkan jumlah spora ragi  

Rhizopus oligosporus serta Rhizopus oryzae (2:1) dengan berbagai konsentrasi ragi 

(0,1g; 0,2g; 0,5g; 0,7g; 1g) adalah 56,8x108; 79,84x108; 156,48x108; 391,52x108; dan 

1187,52x108. 

4. HASIL PENELITIAN
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Hasil analisa kuantitatif pada Tabel 4 memiliki jumlah spora yang berbeda berdasarkan 

konsentrasi ragi yang akan ditambahkan pada kacang tunggak. Pada konsentrasi ragi 0,1 

g dan 0,2 g didapatkan jumlah spora yang sedikit. Hal itu membuat tempe tidak tertutup 

rapat oleh miselia kapang. Sedangkan konsentrasi ragi 0,5g; 0,7g; dan 1g didapatkan 

jumlah spora yang mencukupi untuk pertumbuhan miselia kapang untuk menutup rapat 

kepingan biji dan hal tersebut akan berpengaruh pada penilaian analisa sensoris..  

      

4.2. Hasil Penelitian Pendahuluan  

 

Penelitian pendahuluan tempe kacang tunggak yang awalnya terdiri atas lima jenis ragi 

yaitu Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, ragi tempe, ragi instant Raprima dan 

pencampuran Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae 2:1; konsentrasi ragi yang 

digunakan adalah 0.1 g, 0.2 g, 0.5 g, 0.7 g, dan 1 g. Hasil penelitian pendahuluan tempe 

kacang tunggak dapat dilihat pada Tabel 5 dan Lampiran 1. 

 

Tabel 5. Hasil penelitian pendahuluan tempe kacang tunggak (per 100g) dengan 
berbagai jenis ragi dan konsentrasi ragi. 

 
 

Jenis Ragi Konsentrasi Ragi (g) 
Tempe (1:18) 0,1 0,2 0,5* 0,7** 1* 
Rhizopus oligosporus 0,1 0,2 0,5** 0,7* 1* 
Raprima 0,1* 0,2* 0,5* 0,7* 1* 
Rhizopus oryzae 0,1 0,2 0,5* 0,7** 1* 
Rhizopus oryzae : Rhizopus oligozporus = 1:2 0,1 0,2 0,5* 0,7** 1* 

Keterangan : 

*   tempe yang bisa dikonsumsi 

** tempe yang dihasilkan paling disukai panelis 

 

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa formulasi tempe yang tidak ada tanda 

bintang merupakan tempe yang tidak jadi. Sehingga tidak digunakan untuk penelitian 

utama. Tempe yang diberi tanda satu bintang mampu menghasilkan tempe yang bisa 

dikonsumsi adalah tempe yang seluruh permukaannya tertutup miselia. Hal ini sesuai 

dengan Rusmin & Djien (1974), yang mengatakan bahwa fermentasi dapat dikatakan 

lengkap jika kedelai terbungkus rata dengan miselia berwarna putih. Sedangkan tempe 

yang diberi tanda dua bintang adalah tempe paling disukai oleh panelis.  
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Untuk pemilihan jenis ragi yang digunakan pada penelitian utama, maka dipilih ragi 

tempe, ragi instant raprima, dan pencampuran Rhizopus oligosporus dan Rhizopus 

oryzae 2:1. Berdasarkan penelitian yang dilaporkan oleh Sarwono (1996) dan Rahman 

(1992), pencampuran ragi R. oligosporus dan R. oryzae 2:1 akan menghasilkan tempe 

yang lebih baik. Selain itu hasil dari rata-rata skor sensoris, tempe yang menggunakan 

pencampuran ragi R. oligosporus dan R. oryzae 2:1 rata-rata skornya lebih tinggi 

dibandingkan tempe yang menggunakan satu macam ragi saja (R. oligosporus dan R. 

oryzae). Sedangkan untuk konsentrasi ragi dipilih 0,5g dan 0,7g karena panelis lebih 

menyukai tempe yang menggunakan konsterasi ragi tersebut. Sedangkan untuk tempe 

yang menggunakan konsentrasi ragi 1g, panelis tidak terlalu menyukainya karena aroma 

dan rasa yang tidak normal. Sehingga untuk penelitian utama akan menggunakan 3 jenis 

ragi yaitu pencampuran ragi R.oligosporus dan R. oryzae 2:1; ragi tempe; dan ragi 

instant raprima dengan masing-masing konsentrasinya 0,5 g dan 0,7 g. Hasil analisa 

sensoris untuk hasil pendahuluan dapat dilihat pada Lampiran 1.  

 

4.3. Hasil Penelitian Utama 

 

Hasil penelitian uji fisikokimiawi, sensoris, dan mikrobiologi yang sudah dilakukan di 

Laboratorium Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Soegijapranta dapat dilihat 

pada Tabel 5, 6, 7, dan 8. 

 

4.3.1. Hasil Penelitian Analisa Tekstur (Hardness) 

Analisa tekstur dilakukan setelah tempe tersebut jadi dengan menggunakan alat Texture 

Analyzer. Hasil analisa tekstur dapat dilihat pada Tabel 6.   
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Tabel 6. Hasil analisa tekstur (hardness) tempe dengan menggunakan berbagai jenis 
ragi dan konsentrasi  

 

Jenis ragi Konsentrasi ragi (g) Hardness (gf) 
Raprima  0,5  1678,787 ± 116,390 d 

0,7  2478,575 ± 185,492 e 
Kombinasi 0,5  762,270 ± 31,466 b,c  

0,7  762,270 ± 20,846 c 
Tempe  0,5  500,979 ± 63,534 a 

0,7  688,933 ± 19,142 b 
Keterangan: 
• Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi 
• Pada masing-masing baris, nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan 

nyata antar perlakuan (p<0,05) berdasarkan Anova satu arah 
• Untuk jenis ragi kombinasi merupakan tempe yang menggunakan ragi R. oligosporus dan R. oryzae 

2:1 yang konsentrasinya 0,5 g dan 0,7 g 
 

 

Berdasarkan Tabel 6, didapatkan hasil bahwa hardness tempe tertinggi adalah tempe 

yang menggunakan ragi raprima sebanyak 0,7 g yaitu 2478,575 ± 185,492 sedangkan 

untuk hardness terendah pada tempe yang menggunakan ragi tempe sebanyak 0,5 g 

(500,979 ± 63,534). Hardness tempe yang menggunakan ragi tempe 0,5 g pada tingkat 

kepercayaan 95% berbeda nyata dengan semua jenis ragi. Sedangkan untuk tempe yang 

menggunakan pencampuran antara R.oligosporus dan R. oryzae 2:1 sebanyak 0,5 g pada 

tingkat kepercayaan 95% tidak berbeda nyata dengan ragi tempe (0,7 g) dan 

R.oligosporus dan R. oryzae 2:1 (0,7 g).    

 

4.4. Hasil Penelitian Analisa Kimia 

 
Komposisi gizi dari tempe kacang tunggak yang menggunakan berbagai jenis ragi 

(R.oligosporus dan R. oryzae 2:1; ragi tempe, dan ragi instant raprima) dan konsentrasi 

(0,5 g dan 0,7 g) memiliki komposisi gizi yang berbeda. Data hasil analisa kimia tempe 

berupa kadar air, kadar abu, kadar protein, kalsium, fosfor dapat dilihat pada Tabel 7.  
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Tabel 7. Hasil analisa kimia tempe berupa kadar air, kadar abu, kadar protein, kalsium, 
dan fosfor dengan menggunakan berbagai jenis ragi dan konsentrasi  

 

Konsentrasi
Jenis Ragi 

(g) 

Kadar Air  
(%) 

Kadar Abu 
(%) 

Kadar Protein 
(%) 

Kalsium  
(mg) 

Fosfor 
(mg) 

Raprima 
0,5  

 
59,44 ± 1,00a 

 
0,89 ± 0,27a 

 
20,66 ± 0,35a 

 
4,25 ± 1,18c 

 
453,83 ± 4,80b 

0,7  63,17 ± 1,03c 2,06 ± 0,25c 21,55 ± 1,29a 2,04 ± 0,22a 479,34 ± 8,48c 
Kombinasi  
0,5  

 
62,89 ± 0,50c 

 
1,61 ± 0,25b 

 
21,03 ± 0,67a 

 
3,82 ± 0,60bc 

 
482,53 ± 6,59c 

0,7  61,00 ± 0,67b 2,00 ± 0,37c 24,82 ± 2,69b 3,27 ± 0,52b 497,51 ± 5,84d 
Tempe  
0,5  

 
61,00 ± 0,47b 

 
2,33 ± 0,47c 

 
22,19 ± 0,94a  

 
1,77 ± 0,40a 

 
437,99 ± 6,25a 

0,7  63,11 ± 0,81c 2,17 ± 0,18c 22,04 ± 1,55a 2,02 ± 0,21a 453,89 ± 8,41b 
 
Keterangan: 
• Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi 
• Pada masing-masing baris, nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan 

nyata antar perlakuan (p<0,05) berdasarkan Anova satu arah 
• Untuk jenis ragi kombinasi merupakan tempe yang menggunakan ragi R. oligosporus dan R. oryzae 

2:1 yang konsentrasinya 0,5 g dan 0,7 g 
 

Berdasarkan Tabel 7 khususnya kadar air, dapat diketahui bahwa tempe yang 

mengunakan ragi raprima 0,7 g memiliki kadar air yang paling tinggi (63,17%). 

Sedangkan tempe yang menggunakan ragi raprima 0,5 g memiliki kadar air yang paling 

rendah. Hal ini menunjukkan perbedaan jenis ragi dan konsentrasi yang berbeda 

memberikan pengaruh terhadap kadar air pada tempe walaupun perbedaannya tidak 

terlalu signifikan. Untuk tempe yang  menggunakan ragi raprima (0,5 g) pada tingkat 

kepercayaan 95% berbeda nyata dengan semua jenis ragi. Untuk tempe yang 

menggunakan R. oligosporus dan R. oryzae 2:1 (0,7 g) tidak berbeda nyata dengan 

tempe yang menggunakan ragi tempe (0,5 g) tetapi berbeda nyata dengan yang lainnya. 

Sedangkan untuk tempe yang menggunakan ragi raprima (0,7 g) tidak berbeda nyata 

dengan tempe yang menggunakan ragi R.oligosporus dan R. oryzae 2:1 (0,5 g) dan ragi 

tempe (0,7 g), tetapi berbeda nyata dengan yang lainnya. 
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Pada  Tabel 7 khusus kadar abu, dapat diketahui bahwa tempe yang mengunakan ragi 

raprima 0,5 g memiliki kadar abu yang paling rendah dan berdasarkan tingkat 

kepercayaan 95% berbeda nyata dengan semua jenis ragi. Sedangkan tempe yang 

menggunakan ragi tempe 0,5 g memiliki kadar abu yang paling tinggi dan berdasarkan 

tingkat kepercayaan 95% tidak berbeda nyata dengan tempe yang menggunakan ragi 

tempe 0.7g dan berbeda nyata dengan yang lainnya. Untuk tempe yang menggunakan 

ragi R. oligosporus dan R. oryzae 2:1 (0,5 g) tidak berbeda nyata dengan tempe yang 

menggunakan ragi R. oligosporus dan R. oryzae 2:1 (0,7 g). Dan untuk tempe yang 

menggunakan ragi raprima 0,7 g berdasarkan tingkat kepercayaan 95% memiliki beda 

nyata dengan semua ragi.  

 

Untuk Tabel 7 khusus kadar protein, dapat diketahui bahwa tempe yang mengunakan 

ragi R. oligosporus dan R. oryzae 2:1 (0,7 g) memiliki kadar protein yang paling tinggi 

(24,82%) sedangkan tempe yang menggunakan ragi instant Raprima (0,5 g) memiliki 

kadar protein yang paling rendah (20,66%). Berdasarkan tingkat kepercayaan 95%, 

tempe yang menggunakan ragi R. oligosporus dan R. oryzae 2:1 (0,7 g) beda nyata 

dengan semua jenis ragi dan konsentrasi ragi lainnya. 

 

Selain itu pada Tabel 7 khusus kalsium, dapat diketahui bahwa tempe yang mengunakan 

ragi raprima 0,5 g memiliki kasium yang paling tinggi (4,25 ± 1,18) sedangkan tempe 

yang menggunakan ragi tempe 0,5 g memiliki kalsium yang rendah (1,77 ± 0,40). 

Berdasarkan tingkat kepercayaan 95% tempe yang menggunakan ragi raprima 0,7 g 

tidak beda nyata dengan tempe yang menggunakan ragi tempe 0,5 g dan 0,7 g. 

Sedangkan tempe yang menggunakan ragi R. oligosporus dan R. oryzae 2:1 (0,5 g) tidak 

berbeda nyata dengan tenpe yang menggunakan R. oligosporus dan R. oryzae 2:1 (0,7 g). 

Dan untuk tempe yang menggunakan raprima 0,5 g berbeda nyata dengan semua jenis 

ragi. 
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Sedangkan Tabel 7 khusus fosfor, dapat diketahui bahwa tempe yang mengunakan ragi 

tempe 0,5 g memiliki nilai fosfor yang paling rendah sedangkan yang paling tinggi 

adalah tempe yang menggunakan ragi R. oligosporus dan R. oryzae 2:1 (0,7 g) yaitu 

497,509 ± 5,846. Berdasarkan tingkat kepercayaan 95%, tempe yang menggunakan ragi 

raprima 0,7 g tidak berbeda nyata dengan tempe yang menggunakan ragi R. oligosporus 

dan R. oryzae 2:1 (0,5 g). Tempe yang menggunakan ragi raprima 0,5 g juga tidak 

berbeda nyata dengan tempe yang menggunakan ragi tempe 0,7 g. Sedangkan untuk 

tempe yang menggunakan ragi tempe 0,7 g dan ragi R. oligosporus dan R. oryzae 2:1 

(0,7 g) memiliki beda nyata dengan jenis ragi lainnya.  

 

4.5. Analisa Sensoris Tempe 

 
Pengujian sensoris digunakan untuk mengetahui penerimaan konsumen terhadap suatu 

bahan pangan berupa tempe. Data tingkat penerimaan konsumen diuji dengan 

menggunakan panelis yaitu mahasiswa berasal dari Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Soegijapranata sejumlah 50 orang terhadap tempe kacang tunggak. Analisa 

sensoris ini dilakukan dengan memberikan rating hedonik terhadap sampel tempe 

(Resurreccion, 1998). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8 dan Gambar 8.  
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Tabel 8. Hasil analisa sensoris tempe kacang tunggak dengan menggunakan berbagai 
jenis ragi dan konsentrasi 

 

Parameter Kode 
Sampel 

Skor Rata-rata 
Skor 1 2 3 4 5 6 

Aroma R 0.5 1 10 10 10 12 7 3,86 
 R 0.7 3 4 11 11 11 10 4,06 
 K 0.5 1 12 8 17 5 7 3,68 
 K 0.7 2 6 13 13 12 4 3,78 
 T 0.5 1 6 15 13 13 2 3,74 
 T 0.7 3 7 11 6 27 6 4,08 

Warna R 0.5 4 5 11 10 12 8 3,9 
 R 0.7 1 7 6 15 17 4 4,04 
 K 0.5 3 2 4 10 26 5 4,38 
 K 0.7 0 5 4 24 13 4 4,14 
 T 0.5 0 3 8 6 22 11 4,6 
 T 0.7 2 2 10 9 17 10 4,34 

Tekstur R 0.5 1 7 4 7 16 5 3,9 
 R 0.7 1 4 10 15 12 8 4,14 
 K 0.5 5 6 11 13 11 4 3,62 
 K 0.7 0 3 8 18 12 9 4,32 
 T 0.5 0 3 5 20 11 11 4,44 
 T 0.7 3 7 7 12 11 10 4,02 

Rasa R 0.5 2 11 17 9 8 3 3,38 
 R 0.7 0 11 11 8 14 6 3,86 
 K 0.5 3 9 8 14 12 4 3,7 
 K 0.7 0 7 9 13 15 6 4,08 
 T 0.5 3 3 10 14 16 4 3,98 
 T 0.7 4 10 7 11 11 7 3,72 

Overall R 0.5 4 9 9 15 6 7 3,62 
 R 0.7 3 3 13 6 18 7 4,08 
 K 0.5 3 3 4 16 22 2 4,14 
 K 0.7 0 1 14 13 14 8 4,28 
 T 0.5 1 1 10 17 13 8 4,28 
 T 0.7 0 5 9 14 13 9 4,24 

Kode Sampel: 
R 0.5 : Tempe dengan ragi instant Raprima sebanyak 0,5 g 
R 0.7 : Tempe dengan ragi instant Raprima sebanyak 0,7 g 
K 0.5 : Tempe dengan ragi Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae (2:1)  sebanyak 0,5 g 
K 0.7 : Tempe dengan ragi Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae (2:1)sebanyak 0,7 g 
T 0.5 : Tempe dengan ragi tempe sebanyak 0,5 g 
T 0.7 : Tempe dengan ragi tempe sebanyak 0,7 g 

Keterangan Skor: 
1 : Sangat tidak dapat diterima 
2 : Tidak dapat diterima 
3 : Agak dapat diterima 
4 : Cukup dapat diterima 
5 : Dapat diterima 
6 : Sangat dapat diterima 
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Gambar 8. Hasil analisa sensoris tempe pada berbagai parameter 

 
Keterangan: 

R 0.5 : Tempe yang menggunakan ragi instant Raprima 0,5g 
R 0.7 : Tempe yang menggunakan ragi instant Raprima 0,7g 
K 0.5 : Tempe yang menggunakan ragi R.oligosporus dan R. oryzae 2:1 (0,5g) 
K 0.7 : Tempe yang menggunakan ragi R.oligosporus dan R. oryzae 2:1 (0,7g) 
T 0.5 : Tempe yang menggunakan ragi tempe 0,5g 
T 0.7 : Tempe yang menggunakan ragi tempe 0,7g  
 

Gambar 8 menyajikan mengenai penerimaan panelis terhadap produk tempe yang 

berbahan dasar kacang tunggak. Jika dilihat pada semua parameter (yaitu aroma, warna, 

tekstur, rasa, dan overall) yang ada tampak bahwa rata-rata skor penilaan berkisar antara 

3,38 hingga 4,44. Hal ini menunjukkan bahwa sampel tempe tersebut cukup dapat 

diterima. Secara keseluruhan, rata-rata skor tertinggi  adalah tempe yang menggunakan 

ragi tempe sebanyak 0,5 g. Sedangkan skor terendah adalah tempe yang menggunakan 

ragi instant Raprima sebanyak 0,5 g. 
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4.6. Hasil Analisa Penelitian Mikrobiologi 

 

Penelitian mikrobiologi digunakan untuk mengetahui jenis kapang yang ada pada 

produk tersebut. Penggunaan mikroskop multimedia BX41 untuk mengetahui jenis 

mikroorganisme yang terdapat pada ragi instant Raprima dari LIPI dan ragi tempe. 

Untuk lebih jelasnya jenis kapang pada ragi instant Raprima dan ragi tempe dapat 

dilihat pada Gambar 9. Kapang yang tumbuh pada ragi instant Raprima dan ragi tempe 

yang digunakan untuk pembuatan tempe adalah sama yaitu kapang jenis Rhizopus.   

 

  1  

   

                              2 

                     

                    

                                         3  

                       

 

 

 

 

Gambar 9. Kapang Rhizopus pada ragi instant Raprima dan ragi tempe 
 
Keterangan: 
1 : Sporangium 
2 : Sporangiophore 
3 : Rhizoid 
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