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4.  PEMBAHASAN  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan koro benguk sebagai bahan alternatif 

pengganti kedelai dalam proses pembuatan tempe. Dalam proses fermentasi tempe koro 

benguk, dilakukan berbagai variasi selama proses perendaman biji koro benguk sebagai 

topik utama pada penelitian ini. Variasi tersebut adalah kombinasi dari berbagai lama 

perendaman (24 jam, 48 jam, dan 72 jam) dan pemberian konsentrasi soda kue (0%; 

2,5%; 5%; 7,5%). Selanjutnya akan dilakukan uji asam sianida, uji fisik (hardness dan 

warna), dan dilanjutkan dengan uji sensoris  

 

4.1.  Kandungan Asam Sianida Tempe Koro Benguk 

Berdasarkan analisis statistik pada Tabel 4-5 dan Lampiran 3, masing-masing variabel 

bebas antara lain lama perendaman (24 jam, 48 jam, dan 72 jam) dan pemberian 

konsentrasi soda kue (0%; 2,5%; 5%; 7,5%), serta kombinasi acak lengkap dari kedua 

variabel bebas tersebut memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

pengurangan kadar asam sianida pada tempe koro benguk. Pada penelitian ini diketahui 

bahwa koro benguk mentah mengandung asam sianida sebesar 409,67 ppm, sedangkan 

tempe yang mengandung asam sianida paling tinggi adalah tempe P1K0 yang 

mengandung asam sianida sebesar 76,28 ppm, dan tempe yang mengandung asam 

sianida paling rendah adalah tempe P3K7,5 sebesar 3,36 ppm. Hasil data tersebut sudah 

sesuai dengan pernyataan Winarno (2002), yang menyatakan bahwa tahapan proses 

seperti perendaman, perebusan, dan fermentasi dapat mengurangi kandungan asam 

sianida pada bahan makanan. 

 

Pada Gambar 6, penurunan kandungan asam sianida berbanding lurus dengan jumlah 

soda kue yang ditambahkan pada proses perendaman. Hal ini menunjukkan bahwa 

penggunaan soda kue dalam proses perendaman cukup efektif untuk menurunkan 

kandungan asam sianida pada pengolahan tempe koro benguk. Hasil tersebut sudah 

sesuai dengan yang telah dikemukakan Winarno (2002); Ginting & Antalina (1998); 

Salunkhe & Kadam (1989); dan Noor (1987), bahwa soda kue dapat berfungsi untuk 

menonaktifkan senyawa antigizi seperti asam sianida yang terdapat pada kacang-

kacangan dan legum.  
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Penambahan berbagai konsentrasi soda kue terhadap penurunan asam sianida memiliki 

laju penurunan yang sangat besar apabila perendaman dilakukan dalam 24 jam 

ditunjukkan dengan slope yang menurun tajam. Pada perendaman 48 jam, penambahan 

soda kue memiliki laju penurunan asam sianida yang besar apabila ditambahkan pada 

konsentrasi 2,5% dan 5%, laju penurunan asam sianida tersebut kemudian menurun 

pada konsentrasi 7,5%. Pada perendaman selama 72 jam, penambahan soda kue pada 

konsentrasi 2,5%-7,5% memiliki laju penurunan kadar asam sianida yang stabil dengan 

laju penurunan yang tidak terlalu besar. Berdasarkan Gambar 6, walaupun memiliki laju 

yang berbeda-beda penambahan soda kue menunjukkan bahwa sampel masih memiliki 

kecenderungan untuk berkurang terus kandungan asam sianidanya hingga pada 

konsentrasi soda kue sebesar 7,5%. Laju penurunan asam sianida tersebut sudah sesuai 

dengan penelitian Chen (2002), yang menyatakan bahwa pada 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(l) +    CO2 (g) 

      Soda kue        Asam sianida       Sodium Sianida 

 

Menurut WHO (2004), sodium sianida adalah garam higroskopis yang memiliki aroma 

seperti almond dan bersifat basa yang cepat sekali terurai apabila mengalami kontak 

dengan asam atau garam asam. Untuk itulah dalam proses perendaman dengan 

menggunakan soda kue dilakukan sekali yaitu pada air perendaman pertama dan 

dilakukan penggantian air yang rutin setiap 6-8 jam sekali untuk mencegah 

terbentuknya sodium sianida. 

 

Penurunan kandungan asam sianida juga berbanding lurus dengan lama perendaman 

seperti yang tampak pada Gambar 6, dimana dalam konsentrasi pemberian soda kue 

yang sama dapat memberikan penurunan kandungan asam sianida apabila sampel 

tersebut mengalami waktu perendaman yang lebih lama. Hasil ini selaras dengan 

temuan Kasmidjo (1990) bahwa perendaman berfungsi untuk menyerap air, kemudian 

senyawa glukosianida dapat diekstrak keluar selama proses perendaman yang 
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memerlukan air dalam jumlah yang banyak dan penggantian air berkali-kali. Proses 

ekstraksi asam sianida selama perendaman dibuktikan dengan adanya warna kebiruan 

pada air perendaman tempe. Hal ini sesuai dengan sifat asam sianida memiliki sifat 

yang mudah larut dalam air, dan berwarna biru pucat pada pada fase cair (WHO, 2004).  

 

Pada umumnya proses pembuatan tempe koro benguk berjalan dengan lama proses 

perendaman selama 3 hari (±72 jam), yang juga ditunjukkan dengan kandungan asam 

sianida yang sudah lebih rendah dari batas aman intake asam sianida konsumsi sebesar 

<50 ppm atau 0,54 mg/kg berat badan (WHO, 2004). Berdasarkan analisis asam sianida 

untuk mendapatkan tempe koro benguk yang sudah dapat dikonsumsi maka cukup 

dilakukan proses pembuatan tempe dengan lama perendaman selama 24 jam dengan 

pemberian soda kue minimal sebesar 7,5% atau dengan perendaman selama 48 jam 

dengan pemberian soda kue minimal sebesar 2,5% yang menunjukkan hasil produk 

tempe dengan kandungan asam sianida kurang dari 50 ppm.  

 

4.2.  Analisis Tekstur (Hardness) 

Tekstur merupakan atribut mutu yang penting dan terkadang lebih penting daripada bau, 

rasa, dan warna tergantung pada jenis produk. Tekstur merupakan sensasi tekanan yang 

dapat diamati dengan mulut pada waktu digigit, dikunyah, maupun ditelan ataupun 

dengan perabaan dengan jari (Kartika et al., 1988). Pada pengamatan ini pengukuran 

tekstur dilakukan dengan menggunakan Teksture Profile Analysis dengan merk 

‘LLYOD Instrument’.  

 

Karsono (2008) menyatakan bahwa tempe yang baik memiliki tekstur padat dan biji 

yang kompak dengan adanya miselia yang mengikat sehingga apabila dipotong tempe 

tersebut tidak mudah terburai dan pecah ikatannya. Sebaliknya, tempe yang kurang baik 

memiliki tekstur yang lembek, apabila dipotong akan membuat tempe mudah terburai 

karena jaringan miselia tumbuh kurang lebat dan tidak mengikat dengan kuat. Dari teori 

tersebut maka didapatkan hubungan  karakteristik hardness pada tempe yang diukur 

pada penelitian ini erat kaitannya dengan kuat atau tidaknya ikatan miselia pada bahan 

baku. 
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Berdasarkan pengamatan pada Gambar 7, sifat kekerasan dari tempe koro benguk akan 

dipengaruhi oleh faktor penambahan soda kue dan faktor lama perendaman yang 

diberikan selama proses pembuatan tempe. Berdasarkan analisis statistik pada Tabel 6, 

tempe koro benguk memiliki karakteristik hardness yang berbeda nyata setelah tempe 

direndam dalam waktu 72 jam. Pengamatan Tabel 7 menunjukkan bahwa pada 

penambahan konsentrasi soda kue sebesar 7,5% memberikan hasil penurunan tekstur 

yang berbeda nyata dibandingkan dengan tempe dengan pemberian konsentrasi 0% dan 

2,5%, sedangkan penambahan konsentrasi soda kue sebesar 5% memberikan penurunan 

tekstur yang tidak signifikan dibandingkan konsentrasi yang lainnya. 

 

Bila ditinjau dari faktor lama perendaman pada Tabel 6, dapat diamati bahwa tempe 

koro benguk akan menjadi lebih keras seiring dengan semakin lamanya proses 

perendaman biji koro benguk. Pada biji koro yang mendapatkan proses perendaman di 

dalam air, terjadi proses masuknya air kedalam biji koro benguk secara osmosis yang 

menyebabkan bahan menyerap air dan bertambah berat hingga dua kalinya dan juga 

mendorong aktivasi enzim endogen untuk perkecambahan sehingga dapat 

mempermudah proses penetrasi miselia kapang kedalam biji selama fermentasi tempe 

(Kasmidjo, 1990). Proses perkecambahan tersebut diduga akan mendestruksi struktur 

senyawa penyusun biji koro benguk menjadi senyawa yang lebih sederhana lalu 

menyebabkan biji koro benguk menjadi lebih lunak. Lunaknya biji koro benguk akan 

membuat pertumbuhan miselia semakin baik sehingga miselia menjadi lebih lebat dan 

lebih erat menghubungkan biji penyusun tempe yang selanjutnya menyebabkan naiknya 

tingkat kekerasan. Dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa proses perendaman 

ternyata berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kekerasan tempe yang 

dihasilkan. Hal tersebut terbukti pada tempe yang direndam selama 72 jam memiliki 

tekstur yang lebih keras (2306,63 gf) daripada tempe yang direndam selama 48 jam 

(1246,63 gf) dan tempe yang direndam selama 24 jam (1190,11 gf).  

 

Bila dilihat dari faktor konsentrasi soda kue pada analisis statistik di Tabel 7, dapat 

dilihat bahwa pemberian soda kue dengan konsentrasi sebesar 7,5% dapat menurunkan 

kekerasan tempe secara nyata. Hasil pengamatan tersebut sesuai oleh pernyataan 

Handajani et al. (2008), yang menyatakan bahwa penambahan soda kue pada saat 
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perendaman menyebabkan terjadinya proses difusi dan osmosis. Proses difusi 

ditunjukkan oleh keluarnya asam sianida dan bahan penyusun biji dan dari dalam biji 

koro, dan proses osmosis ditunjukkan dengan masuknya air ke dalam biji sehingga biji 

koro tersebut akan mengembang dan menghasilkan tekstur yang lunak. 

 

4.3.  Analisis Warna 

Pada Gambar 8 dan Gambar 9 dapat diamati berbagai pengaruh kombinasi pemberian 

soda kue dan lama perendaman terhadap warna tempe koro benguk. Perbedaan 

kecerahan warna tempe koro benguk yang dihasilkan dapat dibandingkan secara kasat 

mata pada Gambar 10. 

 

Secara umum, tempe koro benguk yang dihasilkan pada penelitian ini memiliki warna 

putih kehitaman. Menurut Gandjar (2006), penampakan pertumbuhan kapang dan 

khamir akan berbeda-beda tergantung pada kondisi lingkungan dan bahannya. 

Pernyataan tersebut sesuai dengan bahan pembuatan tempe yaitu koro benguk yang 

berwarna gelap akan menyebabkan tempe koro benguk cenderung memiliki warna putih 

kehitaman. Selain itu, warna hitam juga bisa disebabkan oleh sifat dari koloni Rhyzopus 

oligosporus S. sebagai kapang tempe yang memiliki ciri berkoloni dengan warna 

miselia putih dengan sporangia yang sudah masak berwarna coklat kehitaman atau 

terjadi sporulasi akibat kontak berlebihan dengan udara bebas (Sudarmadji et al., 1989; 

Kasmidjo 1990). 

 

Dari Gambar 8 dapat diamati bahwa tempe koro benguk semakin tampak cerah apabila 

diberi perlakuan perendaman yang lebih lama. Hal ini diduga karena proses perendaman 

yang lebih lama dapat membuat bahan lebih lunak dan mempermudah penetrasi miselia 

kapang kedalam bahan sehingga pertumbuhan miselia menjadi lebih baik yang 

ditunjukkan dengan meratanya kelebatan miselia di permukaan tempe dan 

menyebabkan tempe tampak lebih putih. Perendaman merupakan tahapan proses 

fermentasi untuk masuknya air secara osmosis kedalam bahan, yang menyebabkan 

bahan menyerap air dan bertambah berat hingga dua kalinya dan juga mendorong 

aktivasi enzim endogen untuk perkecambahan sehingga dapat mempermudah proses 

penetrasi miselia kapang kedalam biji selama fermentasi tempe (Kasmidjo, 1990). 
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Pada Gambar 9 dapat diamati bahwa tempe dengan pemberian soda kue tidak memiliki 

karakteristik penurunan atau penaikan kecerahan yang stabil apabila ditinjau dari 

pengaruh soda kue terhadap setiap lama perendaman. Perbedaan warna yang terjadi 

antar kelompok konsentrasi soda kue yang berbeda diduga disebabkan oleh perbedaan 

waktu perendaman yang menyebabkan adanya perbedaan kelebatan miselium kapang 

dalam menutupi biji koro benguk sehingga menimbulkan citra warna yang lebih cerah. 

 

4.4.  Analisis Sensori  

Tujuan dari analisis sensori adalah untuk mengetahui respon atau kesan yang diperoleh 

pancaindra manusia terhadap suatu rangsangan yang ditimbulkan oleh suatu produk. 

Pada penelitian ini dilakukan uji ranking hedonik yang bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan-perbedaan pada suatu produk yang dapat dikenali oleh konsumen dan 

berpengaruh terhadap kesukaan atau penerimaannya. Pengujian ini melibatkan populasi 

yang mewakili target konsumen dan terutama panelis yang tidak terlatih (Setyaningsih 

dkk., 2010). 

 

Sampel yang digunakan pada uji ranking hedonik ini berjumlah 4 buah dan diambil dari 

tempe yang memiliki kualitas terbaik berbagai uji yang dilakukan sebelumnya yaitu uji 

asam sianida dan uji fisik (hardness dan warna). Berdasarkan uji sianida, sampel yang 

dipilih adalah sampel dengan kadar asam sianida dibawah 50 ppm. Berdasarkan uji 

fisik, sampel yang dipilih adalah sampel dengan 72 jam perendaman yang memiliki 

karakteristik tekstur yang kompak dan warna paling menarik. Dari data hasil analisis 

asam sianida dan analisis fisik, dipilihlah 4 sampel tempe yang diberikan proses 

perendaman selama 72 jam dengan berbagai variasi pemberian soda kue (0%; 2,5%; 

5%; dan 7,5%) sebagai sampel yang digunakan untuk uji organoleptik.  

 

Parameter yang ditera pada uji sensori tersebut adalah tekstur, warna, aroma, rasa, dan 

overall dari produk tempe koro benguk. Tempe yang digunakan untuk uji sensori 

disediakan dalam jumlah masing-masing sampel satu pasang (mentah dan matang) 

untuk membantu kemudahan panelis melakukan uji. Metode ranking yang digunakan 

meliputi 4 tingkat : 4 (sangat suka), 3 (suka), 2 (cukup suka), 1 (kurang suka). Setelah 
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hasil analisis sensori didapatkan, data dianalisis secara non-parametrik dengan uji 

Kruskal Wallis, dan apabila ada beda nyata dilanjutkan dengan uji lanjut Mann-Whitney 

(Setyaningsih dkk, 2010). 

  

Dari Tabel 8 dapat diamati bahwa secara umum tempe koro benguk yang paling disukai 

berdasarkan teksturnya adalah tempe P3K2,5 dan tempe P3K5. Tempe yang disukai dari 

sisi warna adalah tempe P3K0. Tempe yang disukai dari sisi aroma adalah tempe P3K0 

dan tempe P3K2,5. Tempe yang disukai dari sisi rasa adalah tempe P3K2,5 dan tempe 

P3K7,5. Tempe yang disukai dari sisi overall adalah tempe tempe P3K2,5 dan P3K7,5. 

 

Dari hasil analisis sensori pada Tabel 8 didapatkan rendahnya tingkat kesukaan terhadap 

aroma dan warna tempe yang diberikan konsentrasi soda kue yang terlalu tinggi (5% 

dan 7,5%). Rendahnya tingkat kesukaan terhadap tempe dengan penambahan soda kue 

sebesar 5% dan 7,5% diduga disebabkan oleh terlalu banyaknya penambahan soda kue 

memberikan efek terhadap warna dan aroma tertentu yang kurang khas seperti tempe, 

sehingga panelis merasa tidak terbiasa terhadap warna dan aroma tempe tersebut. Hal 

ini sesuai dengan Winarno (1994) yang menyatakan bahwa penggunaan soda kue 

sebagai bahan tambahan makanan sebaiknya  kurang dari 5% agar tidak berpengaruh 

terhadap sifat organoleptik produk.  

 

Pada Tabel 8 diperoleh hasil bahwa secara umum tempe P3K2,5 yang paling disukai 

berdasarkan semua parameter yang diujikan. Hal ini diduga karena faktor penambahan 

soda kue dengan jumlah tersebut adalah jumlah yang paling tepat karena tidak terlalu 

sedikit dan tidak terlalu banyak sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap karakter 

organoleptik dari tempe koro benguk, dan disaat yang sama mampu memperbaiki 

penerimaan panelis apabila dibandingkan dengan kekurangan yang terdapat pada tempe 

P3K0 yang merupakan proses pembuatan tempe koro benguk yang pada umumnya 

dipakai oleh masyarakat. 

 

4.5.  Analisis Kimia 

Selanjutnya dilakukan analisis kimia yang meliputi uji kadar air, protein, karbohidrat, 

lemak, dan abu. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh nilai kandungan gizi pada 
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tempe koro benguk yang dihasilkan serta perbandingannya dengan nilai gizi tempe koro 

benguk menurut literatur. Analisis proksimat dilakukan pada produk tempe koro benguk 

yang paling baik daya terimanya berdasarkan analisis uji sensori yaitu tempe koro 

benguk P3K2,5 yang juga dibandingkan dengan tempe P3K0 sebagai proses standar 

pembuatan tempe koro benguk. 

 

Apabila diamati kandungan gizi diantara kedua tempe koro benguk pada Tabel 9, maka 

didapatkan nilai protein dan lemak yang sama berdasarkan analisis statistik, sedangkan 

karbohidrat, kadar air dan kadar abu saling berbeda nyata antara kontrol dengan P3K2,5. 

Perbedaan antara hasil kontrol dengan P3K2,5 diduga disebabkan oleh penambahan soda 

kue yang diberikan, meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan pernyataan Winarno 

(1994) bahwa penambahan bahan pengembang soda kue tidak berpengaruh nyata 

terhadap bahan pangan apabila penggunaannya maksimal 5%. Pertumbuhan kapang 

jamur pada substrat tertentu sebenarnya adalah proses fermentasi yang akan berbeda 

tingkat pertumbuhannya berdasarkan kondisi lingkungan dan medium (Gandjar, 2006).  

 

Protein merupakan zat yang berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur (Winarno, 

2002). Analisis kadar protein dilakukan untuk mengetahui jumlah protein yang 

terkandung pada tempe koro benguk. Rata-rata kadar protein pada kontrol adalah 

11,16% sedangkan rata-rata kadar protein pada tempe dengan penambahan soda kue 

sebesar 2,5% sebesar 11,36%. Hasil tersebut memiliki nilai dibawah SNI tempe No. 01-

3144-2009 yang menyebutkan bahwa kadar protein minimal pada tempe adalah 16%. 

Meskipun demikian, hasil tersebut sudah sesuai dengan pernyataan Haryoto (2007) 

bahwa tempe koro benguk mengandung protein 10,2%. Hasil analisis statistik pada 

Tabel 9 dan Lampiran 6 menunjukkan antara kontrol dan tempe yang diberi soda kue 

sebanyak 2,5% secara statistik mengandung nilai yang sama. 

 

Pada analisis kadar lemak pada Tabel 9, dapat dilihat bahwa antara tempe kontrol 

dengan tempe yang ditambahkan soda kue 2,5% memiliki kandungan lemak yang sama 

secara statistik. Bila dibandingkan dengan  SNI tempe No. 01-3144-2009, maka 

didapatkan nilai kadar lemak yang dibawah standar SNI seperti yang dapat dilihat pada 
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Lampiran 1. Meskipun demikian, nilai tersebut masih lebih tinggi apabila dibandingkan 

dengan penelitian sebelumnya oleh Haryoto (2007) yang dapat dilihat dari Gambar 2. 

 

Karbohidrat merupakan sumber kalori utama bagi masyarakat Indonesia. Karbohidrat 

memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan, 

misalnya rasa, warna, dan tekstur  (Winarno, 2002). Pada Tabel 9 dapat diamati bahwa 

kadar karbohidrat tempe koro benguk yang diberi soda kue 2,5% sama secara statistik 

bila dibandingkan tempe kontrol, kadar karbohidrat tempe yang diberi soda kue 2,5% 

adalah 40,76% dibandingkan tempe kontrol sebesar 41,54%. Penurunan kadar 

karbohidrat diduga karena penambahan soda kue, tetapi tidak ditutup kemungkinan 

adanya faktor-faktor lain seperti kondisi optimum fermentasi yang juga mempengaruhi 

produk tempe. Hal ini sesuai dengan teori bahwa pertumbuhan kapang jamur pada 

substrat tertentu sebenarnya adalah proses fermentasi yang akan berbeda tingkat 

pertumbuhannya berdasarkan kondisi lingkungan dan medium (Gandjar, 2006). 

 

Analisis kadar air dilakukan untuk mengetahui jumlah air yang terkandung pada tempe 

koro benguk. Pada Tabel 9, rata-rata kadar air pada tempe koro benguk kontrol sebesar 

42,68% yang berbeda nyata dibandingkan tempe dengan penambahan soda kue sebesar 

44,81%. Lebih tingginya kadar air tersebut sudah sesuai dengan pernyataan Handajani 

et al. (2008) bahwa penambahan soda kue menimbulkan osmosis yang mendorong air 

masuk ke dalam bahan. Kadar air tempe koro benguk sudah sesuai dengan standar SNI 

tempe No. 01-3144-2009 yaitu maksimal 65%.  

 

Kadar abu menunjukkan jumlah kandungan mineral pada suatu bahan (Sudarmadji, 

1997). Pada Tabel 9 menunjukkan bahwa sampel tempe koro benguk kontrol memiliki 

hasil kadar abu sebesar 1,65% yang berbeda nyata dengan tempe yang diberi soda kue 

yaitu sebesar 0,98. Hasil kadar abu pada tempe dengan penambahan soda kue sebesar 

2,5% tersebut sudah sesuai SNI tempe No. 01-3144-2009 yang menyatakan kadar abu 

maksimal pada tempe adalah 1,5%, sedangkan tempe kontrol masih memiliki kadar abu 

yang lebih tinggi daripada standar SNI tempe. Hal ini membuktikan bahwa penambahan 

soda kue dapat membantu menurunkan kadar abu tempe hingga sesuai dengan standar 

SNI. Tabel SNI dapat dilihat pada Lampiran 1. 
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Berdasarkan hasil perbandingan kadar kimia tempe koro benguk kontrol dan tempe koro 

benguk yang ditambah 2,5% soda kue terhadap SNI, maka tempe koro benguk 

sebenarnya tidak berbeda jauh kualitasnya dan pantas digunakan sebagai alternatif 

bahan baku pembuatan tempe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




