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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedelai merupakan komoditas pangan yang penting karena protein yang

tinggi pada kedelai berperan penting dalam pemenuhan gizi masyarakat

Indonesia. Tingkat konsumsi kedelai/kapita mencapai 14,10 kg/tahun. Produksi

kedelai di Indonesia pada tahun 2006 mencapai 780.880 ton dengan rata-rata

tingkat produksi 12,96 kwintal/ha (BPS, 2006). Peruntukan terbesar kedelai di

Indonesia adalah untuk bahan baku tempe. Tempe merupakan produk olahan

kedelai yang paling banyak dikonsumsi, yaitu 1.065 g/kapita/bulan (Adie dkk,

2008).

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tarik

masyarakat terhadap tempe, salah satunya adalah dalam hal pembungkus atau

kemasan. Fungsi kemasan tidak hanya untuk melindungi produk dari kerusakan,

namun saat ini kemasan memiliki fungsi lain yaitu sebagai alat untuk

mengkomunikasikan dan mempromosikan produk kepada konsumen, di samping

itu juga sebagai nilai tambah dari produk itu sendiri. Untuk produk tempe segar

terdapat beberapa alternatif kemasan yang digunakan, yaitu daun pisang dan

plastik (Badan Standarisasi Nasional, 2012).

Tempe mempunyai daya simpan terbatas, jika terlalu lama disimpan tempe

akan membusuk. Hal ini dikarenakan proses fermentasi yang terlalu lama akan

menyebabkan degradasi protein lebih lanjut sehingga terbentuk amoniak, amoniak
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ini yang menyebabkan munculnya bau busuk. Dengan proses fermentasi menjadi

tempe, nilai gizi hasil olahan ini bertambah baik, karena pada proses fermentasi

dapat mengurangi kandungan antitripsin dan asam fitat yang dapat memperlambat

penyerapan protein. Hal ini karena pada proses fermentasi jamur Rhizopus

oligosporus menghasilkan enzim fitase yang akan menghidrolisis asam fitat

menjadi inositol dan ortofosfat. Setiap 100 gram tempe mengandung 18–20 gram

protein, 4 gram lemak, 12 gram karbohidrat, serat 3,5 gram dan mempunyai

kandungan vitamin, fosfor, kalsium (Setyowati, dkk, 2008).

Tempe segar adalah tempe yang berwarna putih dengan jamur yang

banyak dan tebal. Sebenarnya tempe yang mengandung banyak spora adalah

tempe yang tua (hampit busuk), namun kondisinya tidak memungkinkan untuk

dikeringkan dan disimpan (Suprapti, 2003). Tempe segar tidak dapat disimpan

lama karena paling lama kuat disimpan 2 X 24 jam, lewat masa itu kapang tempe

mati dan selanjutnya akan tumbuh bakteri atau mikroba perombak protein

akibatnya tempe cepat busuk (Sarwono, 2005).

Banyak tempe yang beredar di pasaran. Tempe-tempe tersebut dijual

dalam berbagai variasi ukuran menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Selain

mudah diperoleh juga kandungan gizinya baik untuk tubuh kita, serta harganya

yang murah, maka kita sebagai konsumen harus pandai memilih tempe dengan

kualitas yang baik untuk dikonsumsi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu

Sri Utami selaku pemilik usaha tempe di Kota Batu menyatakan bahwa tempe

yang diminati masyarakat adalah tempe kemasan plastik dengan proses fermentasi

selama 36 jam. Tempe yang baik adalah tempe yang mempunyai bentuk kompak
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yang terikat oleh mycellium sehingga terlihat berwarna putih dan bila diiris terlihat

keping kedelai (Lestari, 2004).

Tempe merupakan hasil proses fermentasi yang melibatkan tiga faktor

pendukung, yaitu bahan baku yang diurai (kedelai), mikroorganisme (kapang

tempe), dan keadaan lingkungan tumbuh (suhu, pH dan kelembaban). Dalam

proses fermentasi tempe kedelai, substrat yang digunakan adalah keping-keping

biji kedelai yang telah direbus, mikroorganismenya berupa kapang tempe

Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer (dapat kombinasi dua

spesies atau ketiga-tiganya), dan lingkungan pendukung yang terdiri dari suhu

30oC, pH awal 6,8 serta kelembaban nisbi 70–80%. Ketiga faktor tersebut dapat

berpengaruh terhadap kualitas tempe kedelai (Dewi, 2006).

Tempe merupakan produk fermentasi yang prosesnya dapat dipelajari oleh

masyarakat luas termasuk siswa sekolah menengah. Kompleksitas proses

pembuatan tempe dapat diatasi bila produsen tahu tentang tahapan dan alasan

mengapa tahapan tersebut perlu dilakukan. Hampir semua tahap pembuatan tempe

merupakan tahap critical artinya semua tahap merupakan hal penting dan dapat

mempengaruhi produk tempe (Bintari, dkk, 2012). Pengembangan pengayaan

pada pembelajaran biologi merupakan pendekatan pembelajaran biologi yang

dikembangkan dengan mengkaitkan langsung pada objek nyata atau fenomena di

sekitar kehidupan manusia, sehingga selain mendidik dengan pendekatan

pembelajaran pengayaan ini memungkinkan peserta didik dapat mempelajari

proses pengolahan suatu bahan menjadi produk yang bermanfaat, serta

menjadikan pelajaran Biologi lebih menarik, bermutu dan lebih bermakna.
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian

dengan judul “Pengaruh Jenis Kemasan dan Lama Fermentasi terhadap

Kualitas Tempe Kedelai sebagai Video Pembelajaran pada Materi

Bioteknologi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adakah perbedaan kualitas tempe kedelai berdasarkan jenis kemasan?

2. Manakah jenis kemasan yang memiliki pengaruh terbaik terhadap kualitas

tempe kedelai?

3. Adakah perbedaan kualitas tempe kedelai berdasarkan lama fermentasi?

4. Berapakah lama fermentasi yang memiliki pengaruh terbaik terhadap kualitas

tempe kedelai?

5. Apakah interaksi antara jenis kemasan dan lama fermentasi mempengaruhi

kualitas tempe kedelai?

6. Manakah jenis kemasan dan lama fermentasi yang memiliki pengaruh terbaik

terhadap kualitas tempe kedelai?

7. Bagaimanakah penerapan video pembelajaran pada materi bioteknologi

pengaruh jenis kemasan dan lama fermentasi terhadap kualitas tempe kedelai?
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganilisis perbedaan kualitas tempe kedelai berdasarkan jenis kemasan.

2. Menentukan manakah jenis kemasan yang memiliki pengaruh terbaik terhadap

kualitas tempe kedelai.

3. Menganalisis perbedaan kualitas tempe kedelai berdasarkan lama fermentasi.

4. Menentukan berapakah lama fermentasi yang memiliki pengaruh terbaik

terhadap kualitas tempe kedelai.

5. Menganilisis interaksi antara jenis kemasan dan lama fermentasi

mempengaruhi kualitas tempe kedelai.

6. Menentukan manakah jenis kemasan dan lama fermentasi yang memiliki

pengaruh terbaik terhadap kualitas tempe kedelai.

7. Mengetahui penerapan video pembelajaran pada materi bioteknologi pengaruh

jenis kemasan dan lama fermentasi terhadap kualitas tempe kedelai.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan melalui penelitian ini, dapat diperoleh manfaat sebagai

berikut:

1. Manfaat teoritis

Memberikan informasi bahwa kualitas tempe kedelai dipengaruhi oleh jenis

kemasan dan lama fermentasi khususnya dalam mata kuliah atau bidang kajian

Bioteknologi, Teknologi Pengolahan Pangan serta Mikrobiologi.
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2. Manfaat praktis

a. Bagi dunia pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada guru dan

memperkenalkan kepada siswa peran jenis kemasan dan lama fermentasi

dalam pembuatan tempe kedelai sebagai penerapan bioteknologi

konvensional.

b. Bagi pembelajaran biologi

Penelitian ini relevan dengan pembelajaran biologi berdasarkan KI dan

KD Kurikulum 2013 SMA kelas XII semester 2 yaitu:

KI 4: Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah

konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari

yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak

secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda

sesuai kaidah keilmuan.

KD 4.15: Menyajikan laporan hasil identifikasi produk-produk

bioteknologi yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-

hari.

3. Manfaat bagi masyarakat

Memberikan sumbangan pengetahuan mengenai kualitas tempe kedelai dalam

berbagai alternatif jenis kemasan dan lama fermentasi.
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1.5 Batasan Masalah

Agar tidak terjadi gambaran luas dalam penelitian ini, maka peneliti

memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kemasan tempe kedelai yang digunakan dalam penelitian ini adalah plastik,

daun pisang, dan daun jati.

2. Indikator yang diukur dalam penelitian ini adalah pengukuran kualitas yaitu

pH, kadar air, kadar protein, dan uji organoleptik (meliputi warna, aroma, rasa

dan tekstur) tempe kedelai berdasarkan lama fermentasi (24 jam, 36 jam, 48

jam, 60 jam dan 72 jam) dengan menggunakan suhu ruang.

1.6 Definisi Istilah

1. Kemasan adalah sesuatu (material) dapat berupa daun, kertas, maupun plastik

yang digunakan untuk membungkus makanan (Sabana, 2007).

2. Fermentasi tempe kedelai adalah proses menumbuhkan kapang Rhizhopus sp.

pada kedelai matang yang telah dilepaskan kulit epidermisnya (Dewi dan

‘Aziz, 2011).

3. Kualitas tempe kedelai yang baik adalah dipengaruhi oleh teknologi

prosesnya, jenis dan mutu kedelai serta mikroorganisme yang digunakan.

Ketiga faktor tersebut bersama-sama menentukan karakteristik mutu fisik,

organoleptik, dan kimiawi (komposisi dan nilai gizi). Tempe yang bermutu

tinggi masih bewarna putih. Selain itu, belum terbentuk spora kapang yang

bewarna abu-abu kehitaman dan aroma amoniak. Tempe yang baik dicirikan

oleh permukaan yang ditutupi oleh miselium kapang (benang-benang halus)
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secara merata, kompak, dan bewarna putih. Antar butiran kacang kedelai

dipenuhi oleh miselium dengan ikatan yang kuat dan merata, sehingga bila

diiris tempe tersebut tidak hancur (Suhendri, 2009). Ciri organoleptik tempe

kedelai adalah pengetahuan yang menggunakan indera manusia untuk

mengukur tekstur, penampakan, aroma dan flavor produk (Ebookpangan,

2006).

4. Tempe kedelai adalah makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi kapang

golongan Rhizopus. Pembuatan tempe membutuhkan bahan baku kedelai.

Melalui proses fermentasi, komponen-komponen nutrisi yang kompleks pada

kedelai dicerna oleh kapang dengan reaksi enzimatis dan dihasilkan senyawa-

senyawa yang lebih sederhana (Cahyadi, 2012).

5. Video adalah sumber daya yang kaya dan hidup bagi aplikasi multimedia. Ada

empat macam video yang dapat dipergunakan sebagai objek link dalam

aplikasi multimedia: live video feeds, videotape, videodisc, dan digital video

(Aryadi, 2011).

6. Bioteknologi adalah suatu pemanfaatan makhluk hidup atau rekayasa

organisme sistem atau proses biologis untuk menghasilkan suatu produk yang

bermanfaat bagi manusia yang menghasilkan suatu barang, atau dapat

dikatakan pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah dengan menggunakan makhluk

hidup untuk menghasilkan produk bagi kepentingan manusia (Kistinnah, dkk,

2009).


