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1.  PENDAHULUAN  

 

1.1.  Latar Belakang 

Tempe merupakan makanan tradisional Indonesia yang merupakan hasil fermentasi biji 

kedelai atau beberapa bahan lain yang menggunakan berbagai kapang genus Rhizopus 

seperti Rhizopus oligosporus S.. Menurut Kasmidjo (1990), pembuatan tempe di 

Indonesia dimulai sejak tahun 1600 dengan menggunakan proses yang sederhana. Pada 

umumnya tempe yang dikenal adalah tempe yang dibuat dari bahan dasar kedelai, tapi 

tidak menutup kemungkinan tempe dapat dibuat dari komoditi lain seperti biji benguk, 

kecipir, mlanding, dan ampas tahu. 

 

Kacang kedelai masih merupakan bahan terbaik untuk pembuatan tempe. Namun, 

berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2011-2013 produksi kedelai lokal 

Indonesia masih belum mencukupi kebutuhan nasional sehingga perlu dicari alternatif 

pemanfaatan kacang-kacangan selain kedelai. Konsumsi kedelai nasional dari tahun 

2011 hingga tahun 2013 terus meningkat dan diprediksi pada tahun 2014 Indonesia 

memerlukan 2,4 juta ton kedelai, dengan produksi nasional yang hanya mencapai 840 

ribu ton maka diperlukan impor kedelai untuk mencukupi kekurangan produksi nasional 

(Anonim, 2014a). Dari masalah yang sudah ada, diperlukan adanya pengembangan 

dalam produksi kedelai nasional dan solusi alternatif dalam mencari bahan baku 

pengganti kedelai dalam memenuhi kebutuhan nasional.  

 

Koro benguk adalah salah satu jenis kacang-kacangan lokal yang belum banyak 

dikembangkan dalam pengolahan tempe. Penggunaan biji koro benguk sebagai bahan  

pembuatan tempe bertujuan untuk memberikan variasi bahan baku pembuatan tempe 

dan diversifikasi produk olahan koro benguk. Koro benguk berpotensi sebagai 

pengganti bahan baku pembuatan tempe karena kemampuannya untuk tumbuh dengan 

baik dengan hasil produksi yang melimpah di lahan yang kering. Apabila ditinjau dari 

nilai gizinya, koro benguk berpeluang untuk bersaing dengan kacang-kacangan yang 

lain. Biji mentah koro benguk mempunyai kadar protein dan pati yang tinggi dengan 

kadar lemak yang rendah, selain itu koro-koroan juga berpotensi sebagai pangan 

fungsional dengan adanya kandungan polifenol (Pandiangan, 2010). 
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Berdasarkan penelitian Handajani (2008), koro benguk mengandung beberapa senyawa 

merugikan antara lain senyawa glukosianida yang bersifat toksik dan asam fitat yang 

merupakan senyawa anti gizi. Kandungan asam sianida (HCN) dalam biji adalah 1,66-2 

mg/ 100 g; endosperm 1,78-2,3 mg/ 100 g, dan lembaga 10,3-12,5 mg/ 100 g. Asam 

sianida inilah yang menjadi masalah dalam penggunaan biji koro benguk sebagai bahan 

makanan karena dapat menimbulkan gangguan kesehatan terhadap tubuh manusia 

apabila dikonsumsi dalam jumlah berlebih. 

 

Tingginya kandungan asam sianida pada koro benguk dapat dikurangi dengan berbagai 

cara, salah satunya adalah proses fermentasi tempe. Pada pengolahan tempe yang tepat 

terdapat tahapan proses yang dapat mengurangi kadar asam sianida seperti pada proses 

perendaman, perebusan, dan fermentasi (Winarno, 2002; Kasmidjo, 1990). Namun, 

proses perendaman yang dilakukan untuk membuat tempe koro benguk memakan waktu 

yang lebih lama daripada tempe kedelai, untuk itu perlu dikembangkan berbagai variasi 

proses perendaman agar dapat mempercepat produksi tempe koro benguk. 

 

Pada umumnya, proses pengurangan asam sianida pada biji koro benguk dilakukan 

dengan proses perendaman berdasarkan sifat senyawa asam sianida yang larut air. 

Perendaman biji koro benguk dilakukan selama 48-72 jam pada air yang mengalir atau 

penggantian air rendaman beberapa kali sehari untuk mengekstrak keluar senyawa 

glukosianidanya (Kasmidjo, 1990). 

 

Penelitian Suciati (2012) menyatakan bahwa kadar asam sianida pada tempe kacang 

koro dapat dikurangi dengan adanya variasi lama perendaman dan fermentasi. 

Sedangkan penggunaan soda kue oleh Sudiyono (2010) sebanyak 0,5% hingga 1,5% 

dapat menurunkan kadar asam sianida dengan hasil yang tidak berbeda nyata antar 

perlakuan. Berdasarkan kedua penelitian tersebut peneliti tertarik untuk 

mengembangkan proses perendaman dengan menggunakan penambahan berbagai 

konsentrasi soda kue yang lebih besar dalam proses fermentasi tempe koro benguk. 

Dengan pengembangan pada tahapan perendaman diharapkan dapat mempersingkat 

proses fermentasi tempe koro benguk dan menjamin keamanan pangan sehingga dapat 

digunakan dalam memenuhi kebutuhan protein nabati. 
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1.2.  Tinjauan Pustaka 

1.2.1.  Koro Benguk  

Tanaman koro benguk (velvet bean) merupakan tanaman kacang-kacangan yang dapat 

tumbuh pada lahan kering dan biasanya dibudidayakan dengan cara merambatkan di 

pagar atau pohon. Koro benguk (Mucuna pruriens) tergolong dalam famili 

leguminoceae. Handajani (1997) dan Hanum & van der Maesen (1997) menyatakan 

bahwa terdapat tiga jenis koro benguk, yaitu benguk putih, benguk hitam (lutung), dan 

benguk blirik (rase). Bentuk fisik biji koro benguk dapat dilihat pada Gambar 1. 

(1)                                                                  (2)  

Gambar 1. Visualisasi Biji Koro Benguk, (1) Biji Koro Benguk Putih, (2) 

Struktur Biji Koro Benguk (Sumber : dokumentasi pribadi dan Anonim (2014)) 

 

Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa biji koro benguk memiliki ciri khas berwarna putih 

hingga kehitaman dengan biji yang lebih besar dan lebih keras dari pada biji kedelai. 

Kekurangan pada koro benguk adalah kandungan asam sianida yang bersifat racun. 

Kandungan asam sianida dalam biji adalah 1,66-2 mg/100 g; endosperm 1,78-2,3 

mg/100 g, dan lembaga 10,3-12,5 mg/100 g (Handajani, 2008). Asam sianida tersebut 

menyebabkan rasa pahit pada biji koro benguk yang belum diolah lebih dahulu 

(Salunkhe & Kadam, 1989). Untuk menghilangkan asam sianida pada biji koro benguk, 

seringkali dilakukan perlakuan perendaman dan perebusan sebelum bahan tersebut 

diolah agar aman untuk dikonsumsi (Haryoto, 2007). 

 

Umumnya koro benguk dimanfaatkan sebagai sayuran, bahan pembuatan tempe, dan 

substitusi bahan dasar berbagai jenis makanan. Biji koro benguk juga dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pembuat kecap dengan kualitas sebaik kecap kedelai 

(Hadiwiyoto, 1998). Nilai gizi koro benguk disajikan pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Nilai Gizi Biji Koro Benguk dalam 100 gram Bahan 

Parameter Jumlah 

Kalori (kal) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Besi (mg) 

Air (g) 

332 

23,4 

3 

55 

130 

200 

2 

15 
Sumber : Salunkhe & Kadam (1989), dan Direktorat Gizi Departemen Kesehatan Republik Indonesia 

(1996) 

 

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa koro benguk memiliki berbagai zat gizi yang cukup 

lengkap sehingga baik digunakan sebagai bahan pangan. Biji koro benguk memiliki 

kandungan protein yang cukup tinggi sehingga dapat digunakan sebagai bahan pangan 

yang penting.  

 

1.2.2.  Tempe Koro Benguk 

Tempe adalah makanan tradisional hasil fermentasi dengan menggunakan inokulum 

kapang. Di dalam SNI No. 01-3144-2009 tempe didefinisikan sebagai produk makanan 

hasil fermentasi biji kedelai oleh kapang tertentu, berbentuk padatan kompak dan 

berbau khas serta berwarna putih atau sedikit keabu-abuan. Tempe dibuat dengan 

menggunakan bantuan kapang Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus S. Kapang-

kapang lain yang terdapat pada tempe adalah R. stolonifer dan R. arrhizus (Rachman, 

1989). Lingkungan yang dapat mendukung proses fermentasi tempe adalah suhu sekitar 

30°C, pH awal 6,8, serta kelembaban nisbi 70-80% (Kasmidjo, 1990). 

 

Beberapa sifat penting Rhizopus oligosporus antara lain meliputi aktivitas enzimatiknya, 

kemampuan menghasilkan antibiotika, biosintesa vitamin-vitamin B, kebutuhannya 

akan senyawa sumber karbon dan nitrogen, perkecambahan spora, dan penetrasi  

miselia jamur tempe ke dalam jaringan biji kedelai (Kasmidjo, 1990). Melalui proses 

fermentasi, komponen-komponen nutrisi pada kedelai dicerna oleh kapang dengan 

reaksi enzimatis dan dihasilkan senyawa-senyawa yang lebih sederhana (Cahyadi, 

2006). 
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Proses pembuatan kedelai menjadi tempe akan membuat kedelai lebih enak dan 

nutrisinya lebih mudah dicerna oleh tubuh dibandingkan kedelai yang dimakan tanpa 

fermentasi. Kecernaan yang lebih baik tersebut disebabkan kadar protein yang larut 

dalam air akan meningkat akibat aktivitas enzim proteolitik (Widianarko et al., 2000). 

Keuntungan yang lain dengan dibuat tempe adalah bau langu yang hilang, serta cita rasa 

dan aroma yang bertambah sedap (Sarwono, 1996).  

 

Pada prinsipnya pembuatan tempe koro benguk sama dengan pembuatan tempe kedelai. 

Dalam proses pembuatan tempe ditemui berbagai variasi metode. Hampir setiap 

pengrajin tempe memiliki caranya sendiri yang seringkali tidak konsisten dengan 

kemungkinan kegagalan yang relatif kecil. Steinkraus (1983) dalam Kasmidjo (1990) 

melaporkan ada 9 macam daftar alir pembuatan tempe dengan 2 diantaranya memiliki 2 

variasi, jadi seluruhnya ada 11 variasi cara pembuatan tempe. Prosedur dasar pembuatan 

tempe menurut Kasmidjo (1990) akan melalui tiga tahap proses yaitu (i) hidrasi dan 

pengasaman, (ii) sterilisasi sebagian, dan (iii) fermentasi oleh kapang tempe. 

 

Penggunaan koro benguk sebagai bahan dasar tempe memberikan berbagai macam 

manfaat. Dari sisi keamanan pangan, berbagai tahapan dalam proses pembuatan tempe 

mampu menurunkan kandungan HCN pada koro benguk hingga batas aman untuk 

dikonsumsi. Selain itu, dengan adanya proses fermentasi tempe dapat menimbulkan rasa 

tempe koro benguk yang gurih dan khas. Nilai gizi tempe benguk dan tempe kedelai 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Nilai Gizi Tempe Koro Benguk dan Tempe Kedelai dalam 100 gr Bahan 

Parameter Tempe koro benguk Tempe kedelai 

Kalori (kal) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Besi (mg) 

141,0 

10,2 

1,3 

23,2 

42,0 

15,0 

2,6 

201 

20,8 

8,8 

13,5 

155 

326 

4 
Sumber : Puslitbang Gizi (1991) dan Haryoto (2007)  
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Berdasarkan Tabel 2 diatas kandungan gizi tempe koro benguk juga cukup lengkap 

meskipun tidak setinggi tempe kedelai. Dalam 100 gram bahan, tempe benguk 

mengandung protein 10,2% sedangkan tempe kedelai 20,8%. Meskipun lebih rendah, 

kandungan protein pada tempe koro benguk mampu membantu memenuhi kebutuhan 

konsumsi protein harian. 

 

Pada proses pembuatan tempe koro benguk perlu memperhatikan kandungan senyawa 

beracun glukosianida yang cukup tinggi. Oleh karenanya, pengolahan koro benguk 

secara umum diawali dengan perendaman untuk mengekstrak keluar senyawa 

glukosianida, perendaman ini berlangsung selama 2-3 hari dan selama perendaman air 

rendaman akan berubah menjadi biru pekat (Kasmidjo, 1990). Proses pengolahan koro 

benguk diikuti dengan pemanasan atau perebusan karena kandungan karbohidratnya 

yang tinggi menyebabkan koro memiliki tekstur yang keras, tujuan pemanasan adalah 

untuk membuat teksturnya menjadi lebih lunak (Handajani et al., 2008).  

 

1.2.3. Asam Sianida (HCN) 

Glikosida sianogenik merupadakan senyawa yang secara alami terdapat pada bahan 

makanan nabati dan secara potensial dapat menjadi racun karena dapat terurai menjadi 

asam sianida (Winarno, 2002). Dosis asam sianida yang mematikan berkisar antara 0,54 

mg/kg berat badan (Mahendradatta, 2007). Umumnya sianida yang dihasilkan oleh 

bahan nabati tersebut bervariasi antara 10-800 mg per 100 g bahan.dan umumnya 

aktivitas senyawa ini dapat dihilangkan atau dikurangi melalui proses pemanasan 

(Yuniastuti, 2007). 

 

Asam sianida terbentuk adanya enzim glukosidase pada glikosida sianogenik. Enzim ini 

bekerja dengan baik pada suhu rendah dan akan inaktif apabila dipanaskan (Yuniastuti, 

2007). Reaksi pembentukan asam sianida dari glikosida sianogenik dapat dilihat pada 

reaksi berikut. 
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Menurut Andi Suciati (2012); Pritchard (2007); dan WHO (2004), asam sianida 

memiliki sifat-sifat sebagai berikut : (1) merupakan jenis racun yang sangat kuat 

sehingga bila dimakan dapat menyebabkan keracunan, (2) mudah menguap bila 

dipanaskan, (3) mudah larut dalam air, alkohol, aseton, dan kloroform, (4) mempunyai 

titik leleh/ cair 54-55⁰C, (5) massa atom relatifnya adalah 27 sma, (6) mudah bereaksi 

dengan natrium klorida (NaCl), (7) sedikit larut dalam pelarut eter dan benzena, dan (8) 

mengandung karbon 75%, hidrogen 8,65%, dan oksigen 14,4%. Berdasarkan dari sifat 

tersebut, pengolahan bahan makanan nabati secara tradisional ternyata dapat 

mengurangi kandungan asam sianida melalui tahapan seperti pengupasan, pengeringan, 

perendaman, perebusan, dan pemanasan (Winarno, 2002). 

 

1.2.4.  Soda Kue  

Menurut Potter (1987), soda kue atau sodium bicarbonat (NaHCO3) sering terdapat pada 

baking powder yang digunakan sebagai leavening agent pada pembuatan roti dan 

berbagai bahan lain. Baking powder mengandung partikel sodium bikarbonat sebagai 

sumber karbon dioksida dan monokalsium fosfat sebagai baking acid. 

 

Sodium bikarbonat memiliki sifat yang mudah larut dalam air, dan terlarut lebih cepat 

apabila diberikan pengadukan. Ada dua macam soda kue berdasarkan kecepatan 

kelarutannya dalam air, yaitu soda kue dengan aktivitas cepat (aktivitas tinggi) dan soda 

kue dengan aktivitas lambat (aktivitas ganda). Perbedaan antara keduanya adalah pada 

mudah tidaknya komponen asam atau pembentuk asam larut dalam air dingin (Potter, 

1987). 

 

Dalam perannya sebagai leavening agent pada pembuatan produk bakery, soda kue 

lebih populer daripada bahan yang lain karena : (1) harganya yang relatif murah, (2) 



8 
 

tidak beracun bagi manusia, (3) penggunaannya mudah, (4) relatif tidak mempengaruhi 

rasa dari produk yang dihasilkan, dan (5) sudah diproduksi secara komersial dengan 

tingkat kemurnian tinggi (Hoseney, 1994). 

 

Menurut Chen et al. (2002), saat soda kue larut dalam air, soda kue akan mengalami 

reaksi asam-basa dengan bahan yang bersifat asam dan akan menghasilkan produk 

berupa garam, air, dan gas karbon dioksida yang terlihat sebagai gelembung udara. 

Apabila soda kue tersebut direaksikan terhadap asam sianida yang bersifat asam, maka 

hipotesis terhadap reaksinya akan berjalan sebagai berikut : 

 

NaHCO3       + HCN       →         NaCN +      H2O +    CO2  
Soda kue        Asam sianida         Sodium Sianida 

 

Sodium sianida (NaCN) merupakan produk hasil reaksi soda kue dengan asam sianida. 

Sodium sianida berupa garam yang larut air yang masih memiliki toksisitas yang tinggi 

yang biasanya ditemukan pada pengolahan logam emas dengan cara kimiawi, untuk itu 

diperlukan penggantian air perendaman dalam penggunaan soda kue untuk mencegah 

gangguan kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh Kim et al. (2008) menunjukkan 

bahwa sodium sianida dapat menyebabkan berkurangnya konsumsi oksigen dari 

pernafasan, aplikasinya sering digunakan sebagai anastesi pada hewan laut karena 

reaksinya yang cepat, penggunaan yang mudah, dan tidak mahal. 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh pemberian soda kue dengan berbagai konsentrasi dan variasi 

lama perendaman terhadap kadar asam sianida tempe koro benguk. 

2.  Mengetahui dan  menganalisis tingkat kesukaan tempe koro benguk yang dihasilkan. 

3.  Mengetahui sifat fisik dan nilai gizi produk tempe koro benguk.   




