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ABSTRAK
PENGARUH PENAMBAHAN BUAH PEPAYA MUDA TERHADAP
KADAR PROTEIN, TEKSTUR DAN RASA PADA TEMPE KEDELAI
KUNING LOKAL
Maya Rosdiana Kapu
Universitas Sanata Dharma
2017
Tempe merupakan makanan yang terbuat dari biji kedelai yang diproses
melalui fermentasi oleh ragi tempe yang mengandung Rhizopus oligosporus.
Dalam proses fermentasi biji kedelai mengalami proses penguraian menjadi
senyawa sederhana sehingga mudah dicerna. Penelitian ini tempe dibuat
menggunakan kacang kedelai kuning lokal.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan buah
pepaya muda terhadap kadar protein, tekstur dan rasa pada tempe dan tingkat
kesukaan responden terhadap tempe dengan penambahan buah pepaya muda
dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Penelitian ini merupakan, penelitian
kualitatif yaitu mendeskripsikan tekstur dan rasa tempe serta kuantitatif yaitu
menghitung kadar protein dengan cara menguji kandungan protein. Perlakuan
dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 perlakuan dan 1 kontrol dengan masingmasing pengulangan sebanyak 3 kali. Hasil penelitian dianalisi secara statistik
menggunakan Kruskal Wallis Test dan didukung dengan analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil uji organoleptik dapat dikatakan bahwa masing-masing
perlakuan dan kontrol memberi pengaruh terhadap kadar protein dan kualitas
(tekstur dan rasa) pada tempe, akan tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan
secara statistik. Tempe dengan penambahan buah pepaya sebanyak 60 gram (T3)
merupakan tempe yang disukai oleh responden.
Kata kunci : Tempe, buah pepaya muda, kadar protein, tekstur, rasa
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ABSTRACT
THE INFLUENCE OF ADDING PALE PAPAYA TO THE LEVEL OF
PROTEIN, TEXTURE AND TASTE AT TEMPE LOCAL YELLOW
SOYBEAN
Maya Rosdiana Kapu
Sanata Dharma University
2017
Tempe is food which made from soybeans with fermentation used Rhizopus
oligosporus. The process of fermentation soybeans was distangled into simpler
compounds that are easy to absorbed. This research was made using soybeans
local yellow.
The purpose of this study was to determine the effect of adding pale
papaya to level of protein, texture and flavor at tempe and standard of
respondents to the preference with the addition of pale papaya with different
concentrations. This research was qualitative which describe quality, texture and
flavor of tempe, whereas quantitative was to calculate the protein content by
testing the levels of protein. The treatment in this study was 4 treatments and 1
control with 3 replicates and analyzed statistically using Kruskal Wallis Test and
supported by qualitative analysis.
Based on the results of organoleptic test showed that each treatment and
control gives effect against level of protein and quality (texture and flavor) in
tempe but the effect was not statistically significant. Tempe with the addition of
pale papaya as much as 60 gram (T3) is favored by respondents.
Keywords : tempe, pale papaya, level of protein, texture, flavor, local yellow
soybean
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara produsen tempe terbesar di dunia dan
menjadi pasar kedelai terbesar di Asia. Sebanyak 50% dari konsumsi kedelai
Indonesia diperoleh dalam bentuk tempe. Konsumsi tempe rata-rata pertahun
di Indonesia saat ini sekitar 6,45 kg/orang. Sebagai sumber bahan pangan,
tempe merupakan salah satu makanan, yang dibutuhkan oleh tubuh. Tempe
banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, selain harganya relatif murah dan
rasanya yang enak, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi.
Tempe dihasilkan dari proses fermentasi dapat meningkatkan nilai nutrisi,
karena rasa, aroma, tekstur serta protein dalam kedelai berubah setelah
menjadi tempe. Nutrisi yang menonjol pada tempe yaitu protein. Kadar
protein yang larut dalam air akan meningkat akibat aktivitas enzim
proteolitik. Tempe mengandung berbagai nutrisi yang diperlukan oleh tubuh
seperti protein, lemak, karbohidrat, dan mineral. Beberapa penelitian
menunjukkan bahwa zat gizi tempe lebih mudah dicerna, diserap, dan
dimanfaatkan oleh tubuh dibandingkan mengkonsumsi kacang kedelai secara
langsung. Hal ini dikarenakan kapang yang tumbuh pada kedelai
menghidrolisis senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang
mudah dicerna oleh manusia (Kasmidjo, 1990).
Tempe dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak abad ke-16 khususnya
oleh masyarakat Yogyakarta dan Surakarta, tempe merupakan bahan
1
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makanan hasil fermentasi dari kacang kedelai atau jenis kacang-kacangan
lainnya yang menggunakan kapang Rhizopus oligosporus dan Rhizopus
oryzae. Sebanyak 50% dari kedelai Indonesia dikonsumsi dalam bentuk
tempe, 40% tahu dan 10% dalam bentuk produk lain seperti tauco dan kecap.
Kedelai mengandung protein 35% bahkan pada varietas unggul kadar
proteinnya dapat mencapai 40-43%, dibandingkan dengan beras, jagung,
tepung singkong, kacang hijau, daging, ikan segar, dan telur ayam, kedelai
mempunyai kandungan protein yang lebih tinggi, hampir menyamai kadar
protein susu skim kering (Winarsi, 2010).
Pepaya (Carica papaya L.) merupakan tanaman yang hampir semua
bagiannya memiliki banyak manfaat untuk pangan, pakan maupun bahan
baku industri. Buah pepaya dapat dikonsumsi dalam keadaan segar ataupun
disajikan dalam produk olahan makanan. Semua bagian dari pepaya memiliki
khasiat dari daun, batang, buah dan getah berwarna putih yang mengandung
enzim papain. Enzim papain adalah suatu zat (enzim) yang dapat diperoleh
dari getah tanaman pepaya, getah pepaya tersebut terdapat hampir di semua
bagian tanaman pepaya, kecuali bagian akar dan biji. Kandungan papain
paling banyak terdapat dalam buah pepaya yang masih muda. Getah pepaya
(papain) cukup banyak mengandung enzim yang bersifat proteolitik atau
pengurai protein (Setiawan, 2006).
Keistimewaan enzim papain adalah memiliki kestabilan yang baik pada
larutan yang mempunyai pH 5.0, dan memiliki keaktifan sintetik serta tahan
terhadap panas yang lebih tinggi dari enzim lain. Penelitian yang pernah
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dilakukan dalam pemanfaatan pepaya yakni pepaya digunakan dalam proses
pembuatan kecap tutut yakni kecap yang berasal dari kerang. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemberian enzim papain dapat menghasilkan kecap ikan
yang berkualitas nomor tiga menurut SNI dengan kadar garam sebesar
17,45% dan pH 6,5 (Simanjorang, 2012).
Menurut Purnomo (2005) yang menyatakan bahwa papain merupakan
enzim proteolik yang berasal dari getah pepaya dan enzim papain ini
memiliki kemampuan untuk memecah protein. Menurut Winarno (1995),
menjelaskan bahwa enzim papain bekerja lebih aktif pada protein nabati
sedangkan bromelin bekerja lebih aktif pada protein hewani. Papain relatif
tahan terhadap panas dibandingkan dengan enzim proteolik lainnya. Enzim
papain lebih tahan terhadap suhu tinggi dibanding dengan enzim bromelin.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanti
(2014) adalah penggunaan bahan baku lebih spesifik yaitu dengan
menggunakan varietas kacang kedelai kuning lokal, varietas buah pepaya
bangkok serta berat buah pepaya yang digunakan. Beberapa penelitian yang
memanfaatkan enzim papain pada buah pepaya yaitu penelitian Purwanti
(2014) tentang pengaruh penambahan buah pepaya (Carica papaya L.)
mentah terhadap kadar protein pada tempe kedelai (Glycine max) (sebagai
bahan ajar biologi pokok bahasan bioteknologi) menunjukan bahwa buah
pepaya yang dicampurkan dalam tempe berpengaruh signifikan terhadap
kadar protein dalam tempe. Berdasarkan latar belakang peneliti tertarik untuk
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meneliti tentang “Pengaruh Penambahan Buah Pepaya Muda Terhadap Kadar
Protein, Tekstur dan Rasa Pada Tempe Kedelai Kuning Lokal”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas dalam penelitian eksperimen ini,
dirumuskan masalah sebagai berikut :
1. Apakah penambahan buah pepaya muda berpengaruh pada kadar protein,
tekstur dan rasa tempe?
2. Berapakah penambahan buah pepaya muda yang paling efektif untuk
meningkatkan kadar protein, tekstur dan rasa pada tempe?

C. Tujuan
Penelitian ini bertujuan :
1. Mengetahui pengaruh penambahan buah pepaya muda terhadap kadar
protein pada tempe kedelai kuning lokal.
2. Mengetahui penambahan buah pepaya muda berapakah yang paling efektif
untuk meningkatkan kadar protein, tekstur dan rasa pada tempe.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan biologi
kususnya dalam mata kuliah bioteknologi dalam mempelajari tentang
tempe kedelai.
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2. Manfaat Metodologis
Penelitian ini diharapkan menyumbang dalam pengembangan metode
pembelajaran tentang bioteknologi kususnya tentang pengaruh buah
pepaya pada tempe kedelai
3. Manfaat Praktis
a) Bagi mahasiswa Biologi
Dapat memberikan informasi dan menambah wawasan mengenai
penambahan buah pepaya muda pada tempe kedelai.
b) Bagi peneliti
Dapat menambah wawasan penelitian tentang pengaruh penambahan
buah pepaya muda terhadap kadar protein ,tekstur dan rasa pada tempe
kedelai.
c) Bagi masayarakat
Sebagai wahana untuk menambah pengetahuan dan memperkaya diri
dengan ilmu pengetahuan biologi khususnya tentang

pengaruh

penambahan buah pepaya muda terhadap kadar protein, tekstur dan rasa
pada tempe kedelai.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
1. Tempe
a. Pengertian
Tempe merupakan makanan yang terbuat biji kedelai atau
beberapa bahan lain yang diproses melalui fermentasi dengan
menggunakan ragi tempe. Lewat proses fermentasi ini, biji kedelai
mengalami proses penguraian menjadi senyawa sederhana sehingga
mudah dicerna. Kata “tempe” diduga berasal dari bahasa Jawa kuno.
Pada masyarakat Jawa kuno terdapat makanan berwarna putih terbuat
dari tepung sagu yang disebut tumpi. Makanan bernama tumpi
tersebut terlihat memiliki kesamaan dengan tempe segar yang juga
berwarna putih. Tempe dibuat dari kacang kedelai atau jenis kacang
lainnya yang menggunakan beberapa jenis kapang Rhizopus, seperti
Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer (kapang
roti), atau Rhizopus arrhizus dalam proses fermentasinya.
Menurut Cahyadi (2007), tempe memiliki nilai gizi yang
dibutuhkan oleh tubuh, juga memiliki beberapa khasiat yaitu memberi
pengaruh hipokolesterolemik, antidiare, antioksidan, meningkatkan
penyerapan kalsium, zat besi, menurunkan kolesterol dan sebagainya.
Penelitian Dwinaningsih (2010) menunjukan bahwa zat gizi dalam
tempe lebih mudah dicerna, diserap, dan dimanfaatkan oleh tubuh

6
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dibandingkan dengan zat gizi kedelai yang dikonsumsi secara
langsung.
b. Ciri khas tempe yang baik
Tempe yang baik harus memiliki syarat mutu secara fisik dan
kimiawi. Ciri-ciri tempe menurut Lestari (2005) adalah sebagai
berikut:
1) Warna putih
Warna putih pada tempe disebabkan oleh miselia kapang yang
tumbuh di atas pemukaan kacang kedelai.
2) Tekstur tempe kompak
Tekstur tempe yang baik memiliki bentuk yang kompak karena
terikat oleh mesilium sehingga terlihat berwarna putih, apabila
diiris terlihat jelas keping kedelainya.
3) Aroma dan rasa khas tempe
Adanya aroma dan rasa khas tempe disebabkan oleh degradasi
komponen-komponen dalam tempe selama berlangsungnya
proses fermentasi.
Tempe yang bermutu memiliki syarat-syarat tertentu berdasarkan
Standar Nasional Indonesia (SNI 01-3144-2009), seperti tabel 2.1:
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Tabel 2.1: Syarat Mutu Tempe Menurut SNI 01-3144-2009
Parameter
Syarat mutu
Bau, warna, rasa
Normal (khas tempe)
Kadar air , b/b
Maks. 65%
Kadar abu, b/b
Maks. 1,4%
Kadar protein (N x 6.25), b/b Min. 16%
Kadar lemak, b/b
Min. 10%
Serat kasar, b/b
Maks. 2,5%
Cemaran mikroba :
Escherichia coli
Maksimum 10%
Salmonella
Maks. Negatif (per 25 g)
Cemaran logam:
Cadmium
Maks. 0,2 mg/kg
Timbal (Pb)
Maks. 2 mg/kg
Timah (Sn)
Maks. 40 mg/kg
Merkuri (Hg)
Maks. 0,25 mg/kg
Cemaran Arsen
Maks. 0,25 mg/kg
Sumber: Badan Standar nasional (2009)
Berdasarkan tabel 2.1 dapat dilihat bahwa

syarat mutu tempe

menurut SNI 2009 untuk bau, warna, dan rasa adalah normal yaitu
khas tempe. Besarnya kadar air, abu dan protein secara berturut-turut
yaitu maksimal 65% (b/b), maksimal 1,5% (b/b), dan minimal 16%
(b/b) dan untuk cemaran mikroba E.coli maksimal 10.
Tempe juga memiliki berbagai keunggulan seperti mengandung
lemak jenuh rendah, kadar vitamin B12 tinggi, mengandung antibiotik,
dan berpengaruh baik pada pertumbuhan badan. Keberadaan vitamin
B12 dalam tempe sangatlah istimewa karena pada umumnya hanya
terdapat pada produk-produk hewani dan tidak dijumpai pada
makanan nabati (sayuran, buah-buahan dan biji-bijian). Vitamin B12
sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk pembentukan sel-sel darah merah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

9

dan apabila kekurangan vitamin B12 dapat mengakibatkan penyakit
anemia pernisiosa (Koswara, 1992).
Tempe merupakan sumber gizi yang sangat penting. Komposisi
gizi tempe terletak pada kedelai yang digunakan, gizi kedelai
bervariasi tergantung varietas yang dikembangkan dan juga warna
kulit maupun kotiledonnya. Kandungan protein dalam kedelai
bervariasi

antara

31-48%,

antosianin

kulit

kedelai

mampu

menghambat oksidasi LDL kolesterol yang awal terbentuk dalam
pembuluh darah dan akan memicu berkembangnya penyakit tekanan
darah tinggi dan berkembangnya penyakit jantung koroner. Menurut
Cahyadi (2006), komposisi kimia tempe dalam 100 gram kacang
kedelai adalah air (wb) sebanyak 61,2 % , protein kasar (db) 41,4% ,
minyak kasar (db) 22,2% , Karbohidrat (db) 29,6% , abu (db) 4,3% ,
serat kasar (db) 3,4% dan nitrogen (db) 7,5% . Komposisi kimia
tempe dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :
Tabel 2.2: Komposisi Kimia Tempe
Komposisi

Air (wb)
Protein kasar (db)
Minyak kasar (db)
Karbohidrat (db)
Abu (db)
Serat kasar (db)
Nitrogen (db)

61,2%
41,4%
22,2%
29,6%
4,3%
3,4%
7,5%

Sumber: Cahyadi (2006)

Jumlah
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c. Kandungan kimia yang terdapat dalam kacang kedelai
Secara umum komposisi kimia biji kedelai kering per 100 gram
adalah sebagai berikut:
Tabel 2.3 Komposisi Kimia Kedelai Kering Per 100 Gram
Komponen

Basah
Kering
Air (g)
20,00
7,50
Kalori (kal)
286,00 331,00
Protein (g)
30,20
34,90
Lemak (g)
15,60
18,10
Karbohidrat (g)
30,10
34,80
Kalsium (mg)
196,00 227,00
Fosfor (mg)
506,00 595,00
Besi (mg)
6,90
8,00
Vitamin A (IU)
95,00
110,00
Vitamin B (mg)
0,99
1,07
Sumber : Sinartani (2008)
Tabel 2.3 menunjukan bahwa komponen protein dalam komposisi
kimia kedelai kering per 100 gram adalah sebanyak 30,20 sedangkan
pada kedelai kering sebanyak 34,90 hal ini disebabkan karena kadar
air dalam kedelai telah berkurang (Sinartani, 2008). Kedelai
mengandung protein 35%, bahkan pada varietas unggul kadar
proteinnya dapat mencapai 40-43%. Dibandingkan dengan beras,
jagung, tepung singkong, kacang hijau, daging, ikan segar, dan telur
ayam, kedelai mempunyai kandungan protein yang lebih tinggi,
hampir menyamai susu skim kering.
Menurut Camus (2008), kacang kedelai memiliki banyak varietas
yaitu kacang kedelai kuning, kacang kedelai hitam, kacang hijau, dan
kacang coklat. Penelitian ini menggunakan kacang kedelai kuning
sebagai bahan baku dalam pembuatan tempe .
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1. Kacang kedelai kuning
Kedelai merupakan salah satu bahan pangan yang sangat
penting di bidang industri. Hal ini disebabkan karena varietas
kedelai yang bermacam-macam dan banyak di manfaatkan sebagai
sumber protein nabati. Kedelai sebagai sumber protein yang paling
murah di dunia karena berbagai varietas kedelai yang ada di
Indonesia mempunyai kadar protein 30,53 - 44 %.
Klasifikasi tanaman kedelai adalah sebagai berikut :
Kingdom

: Plantae

Divisio

: Spermatophyta

Classis

: Dicotyledoneae

Ordo

: Rosales

Familia

: Leguminosae

Genus

: Glycine

Spesies

: Glycine max L.

Protein kedelai kuning mengandung 18 asam amino, yaitu 9
jenis asam amino esensial dan 9 jenis asam amino nonesensial.
Asam amino esensial meliputi sistin, isoleusin, leusin, lisin,
metionin, fenil alanin, treonin, triptofan dan valin. Asam amino
nonesensial meliputi alanin, glisin, arginin, histidin, prolin, tirosin,
asam aspartat dan asam glutamat. Selain itu, protein kedelai sangat
peka terhadap perlakuan fisik dan kimia, misalnya pemanasan dan
perubahan pH dapat menyebabkan perubahan sifat fisik protein
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seperti kelarutan, viskositas dan berat molekul. Perubahanperubahan pada protein ini memberikan peranan sangat penting
pada pengolahan pangan (Cahyadi, 2006).
Tabel 2.4 Komposisi Kimia Kacang Kedelai Kuning
Komponen
Jumlah (%)
Kalori (kal)
400
Air (gr)
10,2
Protein (gr)
35,1
Lemak (gr)
17,7
Karbohidrat (gr)
32,0
Besi (mg)
8,5
Niacin (mg)
2,2
Vitamin B1 (mg)
0,66
Vitamin B2 (mg)
0,22
Sumber: Cahyadi (2006)
Pada tabel 2.4 menunjukan bahwa kandungan protein pada
kacang kedelai kuning sebanyak 35,1% hal ini merupakan angka
persentase kandungan protein yang baik.

Selain mengandung

senyawa yang berguna, ternyata pada kedelai terdapat juga
senyawa

anti

gizi

dan

senyawa

penyebab

off

flavor

(penyimpangan cita rasa dan aroma pada produk olahan kedelai).
Senyawa anti gizi yang sangat mempengaruhi mutu produk olahan
kedelai ialah antitripsin, hemaglutinin, asam fitat, oligosakarida
penyebab flatulensi (timbulnya gas dalam perut sehingga perut
menjadi kembung). Senyawa penyebab off flavor pada kedelai
ialah glukosida, saponin, estrogen, dan senyawa penyebab alergi.
Senyawa-senyawa tersebut harus dihilangkan atau diinaktifkan,
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sehingga akan dihasilkan produk olahan kedelai dengan mutu
terbaik dan aman untuk dikonsumsi manusia (Koswara, 1992).
Asam fitat merupakan zat anti nutrisi yang secara alamiah
terdapat pada kacang-kacangan dan tanaman sereal. Mio-inositol
heksakisfosfat (C6H18O24P6) yang umum disebut asam fitat,
mempunyai rumus kimia dan struktur cincinnya mirip dengan
glukosa yang berikatan dengan fosfor untuk membentuk struktur
asam fitat. Asam fitat memiliki struktur kimia yang stabil,
mengandung kira-kira 2/3 dari fosfor dalam tanaman sereal dalam
bentuk fosfor organik. Antitripsin adalah senyawa protein yang
bersifat sebagai antinutrisi, yaitu mempunyai kemampuan untuk
menghambat aktivitas enzim tripsin didalam saluran pencernaan.
Adanya antitripsin menyebabkan terjadinya penghambatan proses
pertumbuhan dan menyebabkan terjadinya hipertopi pankreas
hewan percobaan yang diberi ransum kedelai mentah. Antitripsin
dalam makanan menyebabkan pankreas memproduksi enzim
tripsin lebih banyak dan oleh sebab itu pankreas bekerja hiperaktif
sehingga terjadi hipertropi (Politeknik Kesehatan Malang, 2013).
d. Proses Pembuatan Tempe
Proses pembuatan tempe melibatkan 3 faktor pendukung, yaitu
bahan baku yang digunakan (kedelai), mikroorganisme (kapang
tempe), dan keadaan lingkungan tumbuh (suhu, pH, dan kelembaban).
Hidayat (2008) mengatakan bahwa proses pembuatan tempe memiliki
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tahap sortasi, pencucian, perendaman, perebusan, penirisan dan
pendinginan, penginokulasian (peragian), pengemasan, dan proses
fermentasi.
1) Tahap Sortasi
Tahap sortasi dilakukan untuk membuang biji kedelai yang cacat
dan masih muda, membuang kotoran, serangga leguminous (beras
atau jagung). Tujuan dilakukan sortiran dalam proses pembuatan
tempe adalah agar kotoran yang terdapat pada bahan baku tidak
merusak kegiatan mikroorganisme maupun merusak kualitas
tempe pada saat proses fermentas (Supryono,2003).
2) Tahap Pencucian
Tahap pencucian betujuan untuk menghilangkan kotoran yang
melekat ataupun yang tercampur pada bahan baku. Proses ini
membutuhkan banyak air karena baik untuk sanitasi, medium
penghantar panas, maupun pada saat pengolahan. Air yang
digunakan pada tahap ini harus terbebas dari mikroba pathogen
karena dapat menyebabkan kerusakan pada makanan (Camus,
2008).
3) Tahap Perendaman
Tahap perendaman bertujuan untuk melunakkan biji juga
mencegah

pertumbuhan

bakteri

pembusuk

selama

proses

fermentasi. Pada saat perendaman, kulit biji kedelai telah
berlangsung proses fermentasi oleh bakteri yang terdapat dalam
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air terutama bakteri asam laktat. Perendaman juga memberi
peluang pada keping-keping kedelai untuk menyerap air yang
menjamin pertumbuhan kapang menjadi lebih optimum. Pada
perendaman dapat digunakan air biasa atau menggunakan air yang
ditambahkan asam asetat sehingga pH larutan mencapai 4-5.
Waktu yang dibutuhkan untuk merendam biji kedelai selama 1216 jam dengan suhu ruang 25-30ºC sehingga air dapat berdifusi
kedalam biji kedelai (Cahyadi, 2006).
Biji kedelai akan mengalami proses hidrasi selama perendaman,
sehingga kadar air yang masuk kira-kira dua kali kadar air semula.
yaitu mencapai 62-65%. Bakteri yang dapat berkembang saat
proses perendaman adalah Lactobavillus sasei, Steprococcus
faecium, dan Steprococcus epidermis. Kondisi ini memungkinkan
terhambatnya bakteri yang bersifat patogen dan pembusukan yang
tidak tahan terhadap keadaan asam.
4) Tahap Perebusan
Proses perebusan dilakukan dengan tujuan untuk membunuh
bakteri-bakteri

yang

dapat

menkontaminasi,

mengaktifkan

senyawa tripsin inhibitor, membantu pertumbuhan senyawasenyawa dalam biji yang diperlukan untuk pertumbuhan jamur
(Hidayat, 2008). Pendapat lainnya yaitu menurut Dwinaningsih
(2010) menyatakan bahwa dalam proses perebusan tahap II dapat
dilakukan pada suhu 100oC selama 20-30 menit dengan tujuan
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agar biji kedelai menjadi lunak sehingga dapat ditumbuhi oleh
miselia kapang yang menyatukan biji tempe menjadi kompak.
5) Tahap Pengupasan
Tahap pengupasan dilakukan dengan 2 cara yaitu cara kering dan
basah. Pengupasan dengan cara kering adalah mengeringkan
kedelai pada suhu 104oC selama 10 menit atau bisa juga dilakukan
proses pengeringan dengan bantuan sinar matahari selama 1-2
jam. Tahap berikutnya yaitu menghilangkan kulit kedelai dengan
alat Burr Mill. Pengupasan secara basah adalah proses yang
dilakukan ketika biji sudah melalui proses perebusan dan
perendaman. Biji yang sudah melalui tahap perebusan dan
perendaman

kemudian

dilakukan

pemisahan

kulit.

Tahap

pengupasan dilakukan dengan cara meremas-remas biji kedelai
hingga kulitnya terkelupas (Hidayat, 2008).
6) Tahap penirisan dan pendinginan
Pada tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi
kandungan air dalam biji kedelai seperti mengeringkan biji dan
menurunkan suhu sesuai dengan kondisi pertumbuhan jamur, Jika
air dalam biji kedelai belebihan akan menyebabkan terhambatnya
pertumbuhan jamur dan akan menstimulasi pertumbuhan bakteri
kontaminan, sehingga menyebabkan pembusukan pada biji kedelai
(Hidayat, 2008). Sedangkan tahap pendinginan dilakukan dengan
cara membiarkan kedelai hingga dingin atau cukup mencapai suhu
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kurang lebih 30oC kemusdian dapat dilakukan proses berikutnya
(Dwinanningsih, 2010).
7) Tahap Peragian (Inokulasi)
Menurut pendapat Fauzan (2005) menyatakan bahwa, tahap
peragian yaitu dilakukan dengan penambahan inokulum, yaitu ragi
tempe atau laru, tahap peragian dapat dilakukan dalam dua cara
yaitu; (1) Penebaran inokulum pada permukaan biji kedelai yang
sudah dingin maupun kering, kemudian diratakan permukaanya
sebelum pembungkusan. (2) Pemberian inokulum bisa dilakukan
pada saat perendaman, dibiarkan beberapa saat kemudian
dikeringkan.
Menurut beberapa ahli mengenai pemberian inokulum dapat
dilakukan dalam beberapa konsentrasi yaitu menurut Astuti (2009)
yaitu pemberian inokulum yang ditambahkan 0,5% dari berat
bahan baku. Sedangkan menurut Suhendri (2006), inokulum yang
ditambahkan yaitu 0,2% dari berat bahan baku.
8) Tahap Pengemasan
Tahap pengemasan dapat dilakukan dengan berbagai bahan
pembungkus atau wadah misalnya daun pisang, daun waru, daun
jati, dan plastik dengan desain yang cukup baik untuk masuknya
udara, dimana kapang tempe membutuhkan oksigen untuk
tumbuh. Bahan pembungus dari daun maupun plasik biasanya
dilubangi. Fungi pengemasan adalah cara memberikan kondisi
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pangan agar tetap bersih dan higenis, terhindar dari kotoran,
menghindari kerusakan fisik yang berasal dari air, udara kotor dan
sinar,

pengemasan

mempunyai

tingkat

kemudahan

dalam

membuka maupun menutup kembali.
Pembungkusan tempe dalam daun pisang sama halnya
penyimpanan yang dilakukan dalam ruangan gelap dimana salah
satu syarat ruang fermentasi, hal ini dikarenakan daun pisang
bersifat tidak tembus pandang, Selain itu sirkulasi udara tetap
berlangsung melalui celah-celah pembungkus (Suprapti, 2003).
Penelitian

yang

dilakukan

oleh

Astuti

(2009)

yaitu

membandingkan sifat organeoleptik tempe dengan pengemasan
plastik, daun pisang dan daun jati dapat mempengaruhi warna,
tekstur, rasa maupun kekompakan namun tidak ada perbedaan
yang secara nyata pada sifat tekstur tetapi pada kenyataanya lebih
banyak yang menyukai tempe dengan pembungkus daun pisang.
9) Tahap Inkubasi (Fermentasi)
Menurut Hidayat (2006), proses fermentasi dilakukan pada suhu
25o-37oC selama 36-72 jam. Pada proses fermentasi terjadi
perubahan komponen-komponen dalam biji kedelai. Pada proses
ini kapang tumbuh pada permukaan dingga menembus biji-biji
kedelai dan menyatukan menjadi tempe.
Menurut hidayat proses fermentasi dibedakan dalam 3 tahap yaitu:
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a) Fase pertumbuhan cepat (0-30 jam), pada fase ini terjadi
peningkatan jumlah asam lemak bebas, peningkatan suhu,
pertumbuhan jamur cepat, terlihat dengan terbentuknya miselia
pada permukaan biji yang lebih kompak.
b) Fase transisi (30-50 jam) pada fase ini merupakan fase optimal
dimana tempe sudah siap untuk dipasarkan ditandai dengan
penurunan suhu, jumlah asam lemak yan dibebaskan dan
pertumbuhan jamur yang sedikit, flavor spesifik tempe optimal
dan tekstur kompak.
c) Fase pembusukan atau fermentasi lanjut (50-90 jam) pada fase
ini terjadi peningkatan jumlah bakteri dan jumlah asam lemak
bebas, pertumbuhan jamur menurun, kemudian pada kadar air
tertentu pertumbuhan jamur berhenti selanjutnya terjadi
pertumbuhan flavor lanjut akan terbentuk amonia.
Persyaratan tempat yang digunakan dalam proses fermentasi
adalah kelembaban, oksigen dan suhu yang sesuai dengan
pertumbuhan jamur. Oksigen diperlukan dalam pertumbuahn
kapang, tetapi jika tidak terkontrol dan pembuangan panas yang
tidak seimbang akan maka suhu kedelai yang difermentasi akan
menjadi tinggi dan menyebabkan kapang mati.
Pertumbuahan kapang memerlukan suhu antara 25o-30oC
setara dengan suhu kamar, oleh karena itu suhu pada ruang
fermentasi harus diperhatikan serta memilki fentilasi yang cukup.
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Derajat keasaman juga mempengaruhi keberhasilan proses
fermentasi, kestabilan oksigen, suhu dan pH dalam ruang
fermentasi harus diperhatikan karena menentukan berhasil atau
tidaknya proses tersebut (Pusbangtepa, 1982).
e. Inokulum tempe
Inokulum tempe merupakan kumpulan spora kapang yang
memegang peranan penting dalam pembuatan tempe karena
mempengaruhi kualitas tempe. Jenis kapang yang berperan utama
dalam pembuatan tempe adalah Rhizopus oligosporus dan Rhizopus
oryzae (Silvia, 2009). Rhizopus oligosporus lebih panjang dari pada
Rhizopus oryzae sehingga menghasilkan tempe yang lebih padat.
Namun bila dilihat dari segi peningkatan gizi protein kedelai maka
disinilah keunggulan Rhizopus oligosporus karena memproduksi
enzim protease (pemecah protein) yang lebih banyak dibandingkan
Rhizopus oryzae yang lebih banyak mensintesis enzim a-amilaze
(pemecah pati) Sutrisno (2002).
f. Rhizopus oligosporus
Kualitas tempe amat dipengaruhi oleh kualitas starter yang
digunakan untuk inokulasinya. Inokulum tempe disebut juga sebagai
starter tempe, dan banyak pula yang menyebutkan dengan nama ragi
tempe. Starter tempe adalah bahan yang mengandung biakan jamur
tempe, digunakan sebagai agensia pengubah kedelai rebus menjadi
tempe akibat tumbuhnya jamur tempe pada kedelai dan melakukan
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kegiatan

fermentasi

yang

menyebabkan

kedelai

berubah

sifat/karakteristiknya menjadi tempe (Kasmidjo, 1990).
Rhizopus oligosporus dimanfaatkan dalam pembuatan tempe dari
proses fermentasi kacang kedelai, karena Rhizopus oligosporus yang
menghasilkan enzim fitase membuat komponen makro pada kedelai
dipecah menjadi komponen mikro sehingga tempe lebih mudah
dicerna dan zat gizinya lebih mudah terserap tubuh (Jennessen et al.,
2008).
Rhizopus oligosporus dapat tumbuh optimum pada suhu 30-35 °C,
dengan suhu minimum 12 °C, dan suhu maksimum 42 °C.
Pertumbuhan R. oligosporus mempunyai ciri-ciri koloni abu-abu
kecoklatan dengan tinggi 1 mm atau lebih. Sporangiofor tunggal atau
dalam kelompok dengan dinding halus atau agak sedikit kasar, dengan
panjang lebih dari 1000 μm dan diameter 10-18 μm. Sporangia
globosa yang pada saat masak berwarna hitam kecoklatan, dengan
diameter 100-180 μm. Klamidospora banyak, tunggal atau rantaian
pendek, tidak berwarna, dengan berisi granula, terbentuk pada hifa,
sporangiofor dan sporangia. Bentuk klamidospora globosa, elip atau
silindris dengan ukuran 7-30 μm atau 12-45 μm x 7-35 μm (Madigan
dan Martinko, 2006).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

22

Gambar 2.1: Rhizopus oligosporus

Klasifikasi Rhizopus oligosporus menurut Germain (2006) adalah
sebagai berikut:
Kingdom

: Fungi

Divisio

: Zygomycota

Classis

: Zygomycetes

Ordo

: Mucorales

Familia

: Mucoraceae

Genus

: Rhizopus

Spesies

: Rhizopus oligosporus

2. Buah Pepaya
a. Deskripsi
Carica papaya L. atau Caricaceae merupakan tanaman buah yang
berasal dari Meksiko Selatan dan Amerika Tengah. Nama umum dari
tanaman buah ini adalah pepaya (Indonesia), Papaw (Australia), dan
Mamao (Brazil). Tanaman pepaya dapat tumbuh di daerah tropis
maupun subtropis. Selain itu, tanaman pepaya dapat berbuah kapan
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saja dan tidak mengenal musim. Pepaya adalah tanaman yang besar
dan berumur pendek, cepat tumbuh, berkayu dan tingginya sekitar 10
sampai 12 meter. Tanaman pepaya dapat bercabang apabila terdapat
luka batangnya. Semua bagian tanaman mengandung lateks. Batang
tanaman berongga ungu hijau, dalam, dan mempunyai diameter
sekitar 2 sampai 3 inci (Anton, 2011).
Pepaya saat ini dibudidayakan di banyak negara di seluruh dunia.
Secara normal tanaman ini dapat mencapai ketinggian hingga 8 meter.
Pohon pepaya umumnya tidak bercabang, dengan daun dan buahbuahan tumbuh langsung dari batang pohon yang berdiameter hingga
20 cm. Pohon pepaya tumbuh sangat cepat dan berkayu lunak.
Tanaman tropis ini tidak tahan dingin, bila suhu mendekati nol akan
mati (Karyani, 2001).
Depkes RI (1992), mengatakan baha buah papaya secara umum
memiliki zat gizi, baik buah pepaya mentah maupun buah pepaya
masak.
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Tabel 2.5. Komposisi buah pepaya masak dan mentah dalam 100
gram
Zat gizi
Energi (kkal)
Protein (g)
Lemak (g)
Karbohidrat (g)
Kalium (mg)
Fosfor (mg)
Besi (mg)
Vitamin A (SI)
Vitamin B1 (mg)
Vitamin C (mg)
Air (g)

Buah pepaya masak Buah pepaya mentah
46
26
0,5
2,1
0
0,1
12,2
4,9
23
50
12
16
1,7
0,4
365
50
0,04
0,02
78
19
86,7
92,3
Sumber: Karyani (2001)

Berdasarkan taksonominya, tanaman pepaya dapat diklasifikasikan
sebagai berikut (Muktiani, 2011):
Kingdom

: Plantae

Divisio

: Magnoliophyta

Classis

: Magniliopsida

Ordo

: Viovales

Familia

: Caricaceae

Genus

: Carica

Spesies

: Carica papaya L.

Muktiani (2011) menyebutkan bahwa banyak macam varietas pepaya
di Indonesia, anatara lain:
1) Pepaya Bangkok
Pepaya Bangkok bukan merupakan tanaman asli Indonesia.
Pepaya Bangkok didatangkan dari Thailand lebih kurang tahun
70-an. Pepaya Bangkok diunggulkan karena ukurannya sangat
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besar dibanding jenis pepaya yang lain, beratnya bisa meraih 3,5
kg per buahnya, tidak hanya ukuran, keunggulan yang lain adalah
rasa serta ketahanan buah. Daging buahnya berwarna jingga
kemerahan, terasa manis dan segar serta teksturnya keras hingga
tahan didalam pengangkutan, rongga buahnya kecil hingga
dagingnya tebal, permukaan kulit buah kasar serta tidak rata.

Gambar 2.2. Pepaya Bangkok
b. Kaduangan zat buah pepaya
Pepaya muda mengandung sejumlah zat gizi, dalam 100 gr pepaya
memiliki jumlah kandungan Energi (26 kkal), Protein (2,1 g), lemak
(0,1 g), karbohidrat (4,9 g), kalsium (50 mg), fosfor (16 mg), Zat besi
(0 mg), vitamin A (50 IU), vitamin B1 (0,02 mg) dan vitamin C (19
mg) (Anonim,2016).
Enzim papain adalah enzim proteolitik yang terdapat pada getah
tanaman pepaya (Cacica papaya L). secara umum yang dimaksud
dengan papain adalah papain yang dimurnikan maupun papain yang
masih kasar. Semua bagian pepaya seperti buah, daun, tangkai daun,
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dan batang mengandung enzim papain dalam getahnya, tetapi bagian
yang paling banyak mengandung enzim papain adalah buahnya.
Enzim

papain

tergolong

protease

sulhidril.

Aktivitasnya

tergantung pada adanya gugus sulfhidril pada sisi aktifnya. Enzim ini
dapat dihambat oleh senyawa oksidator, alkilator, dan logam barat
(Winarno,2005). Enzim papain mempunyai daya tahan panas paling
tinggi diantara enzim-enzim proteolitik lainnya. Sifat enzim papain
antara lain dapat bekerja secara optimum pada suhu 50-60ºC dan pH
5-7, serta memiliki aktifitas proteolitik antara 70-100 unit/gram.
Aktivitas enzim selain dipengaruhi oleh proses pembuatannya juga
dipengaruhi oleh umur dan jenis varietas pepaya yang digunakan.
c. Manfaat buah pepaya
Seluruh bagian tanaman pepaya dapat digunakan sebagai obat.
Daging buah, bunga, tangkai, maupun akar pepaya. Daging pepaya
matang banyak mengandung vitamin A, C, dan B kompleks, asam
amino, kalsium, besi, enzim dan lain-lain. Protein yang terkandung di
dalam pepaya sangat mudah dicerna. Pepaya sangat bermanfaat bagi
seseorang yang mengalami gangguan pencernaan, menjalankan pola
makan yang tidak sehat dan banyak mengonsumsi protein yang sulit
tercerna. Pepaya tidak hanya banyak mengandung protein yang mudah
diserap, tetapi juga membantu penyerapan berbagai protein lain di
dalam tubuh. Daging buah mentah kurang mengandung beta karoten.
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Namun kandungan beta karoten dalam kulit buah mentah lebih tinggi
(Karyani, 2012).

3. Metode Kjeldahl
Protein merupakan sumber asam amino yang terdiri dari unsur C, H,
O, dan N. Protein berfungsi sebagai zat pembangun jaringan-jaringan
baru, pengatur proses metabolisme tubuh dan sebagai bahan bakar apabila
keperluan energi tubuh tidak terpenuhi oleh lemak dan karbohidrat
(Winarno 1986). Analisis protein umumnya bertujuan untuk mengukur
kadar protein dalam bahan makanan. Analisis protein dapat dilakukan
antara lain dengan metode Kjeldahl, Lowry, Biuret, Bradford, turbidimetri
dan titrasi formol (Sudarmadji dkk, 2007).
Metode Kjeldahl dilakukan untuk menganalisis kadar protein kasar
(crude protein) dalam bahan makanan secara tidak langsung, karena yang
dianalisis dengan cara ini adalah kadar nitrogennya (Winarno, 1986).
Prinsip analisis Kjeldahl adalah sebagai berikut: bahan organik di
didihkan dengan asam sulfat pekat sehingga unsur-unsur dapat terurai.
Atom karbon menjadi CO2 dan nitrogen menjadi amonium sulfat. Larutan
tersebut kemudian dibuat alkalis dengan menambahkan NaOH berlebihan
sehingga ion amonium bebas menjadi amonia bebas. Amonia yang
dipisahkan dengan cara distilasi kemudian dijerat dengan larutan asam
borat. Garam borat yang terbentuk dititrasi dengan HCl (Sudarmadji,
1996).
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B. Hasil penelitian yang relevan
Penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2014) yang berjudul “Pengaruh
Penambahan Buah Pepaya Terhadap Kadar Protein Pada Tempe (sebagai
bahan ajar biologi pokok bahasan Bioteknologi)” menggunakan buah pepaya
mentah dengan 6 taraf yaitu 0, 100 g, 300 g, 500 g, 700 g, dan 900 g. Hasil
penelitian menunjukan bahwa perlakuan yang menunjukan pengaruh sangat
nyata terhadap kadar protein tempe adalah 100 g/300 g kedelai.
Penelitian yang dilakukan oleh Aini, dkk (2013) yang berjudul “Tempe
Daun Pepaya Sebagai Alternatif Terapi Untuk Penderita Kanker”. Perlakuan
menggunakan serbuk daun pepaya dengan 4 konsentrasi yaitu 0, 7,5 g, 15 g,
22,5 g. Pramaeter yang diamati adalah kandungan gizi pada tempe, rasa,
tekstur, warna dan overell (tingkat kesukaan responden terhadap tempe).
Hasil penelitian menunjukan bahwa penambahan serbuk daun pepaya dapat
meningkatkan kandungan gizi pada tempe dan konsentrasi serbuk daun
pepaya 7,5 gram menunjukan pengaruh yang sangat nyata terhadap parameter
rasa, tekstur, warna, dan overell. Daun pepaya kadar air tertinggi adalah
tempe dengan penambahan 7,5% daun papaya sebesar 56,29%. Kadar abu
tertinggi adalah tempe dengan penambahan 22,5% daun pepaya sebesar
2,42% dan memiliki Kadar lemak tertinggi adalah tempe dengan penambahan
15% daun pepaya sebesar 11,28%. Kadar protein dari hasil penelitian ini
dengan kadar tertinggi adalah tempe dengan penambahan 22,5% daun papaya
sebesar 19,61%. Kadar alkaloid tidak terdeteksikarena batas deteksi minium
adalah 12,6 ppm. Dimungkinkan alkaloid mengalami degradasi karena
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pengaruh panas akibat perlakuan perebusan dan pengeringan. Alkaloid
umumnya bersifat basa, sifat basa pada alkaloid menyebabkan senyawa
tersebut mudah mengalami dekomposisi terutama oleh panas dan sinar
dengan adanya oksigen.
C. Kerangka Berfikir

Buah Pepaya muda
(Enzim Papain)

Proses fermentasi

Tempe kedelai kuning lokal

Kadar protein

tekstur dan rasa

Gambar 2.3: Diagram kerangka pemikiran
Keterkaitan antara kerangka berpikir dengan penelitian yang relevan
adalah peningkatan kadar protein dan kualitas tempe. Pada penelitian
Purwanti dapat dikaitkan untuk peningkatan kadar protein tempe sedangkan
untuk kualitas tempe dapat berkaitan dengan penelitian Aini,dkk.
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D. Hipotesa
1.

Ada pengaruh penambahan buah pepaya muda terhadap kadar protein,
tekstur dan rasa pada tempe.

2.

Kadar buah pepaya muda 20 g /100 g kedelai paling efektif dalam
meningkatkan kadar protein, tekstur dan rasa pada tempe.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang merupakan
penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap
variabel lain dengan kontrol yang ketat (Sedarmayanti dan Syarifudin,
2002). Penelitian eksperimen menggunakan suatu percobaan yang
dirancang secara khusus guna membangkitkan data yang diperlukan untuk
menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan metode Rancangan
Acak Lengkap (RAL).
Pengujian kadar protein pada tempe dengan penambahan buah papaya
muda dilakukan di PAU Universitas Gajah Mada Yogyakarta dengan
tujuan untuk mengetahui pengaruh kadar buah papaya muda terhadap
protein pada tempe. Pengujian kualitas, tekstur dan rasa tempe dilakukan
di laboratorium Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma.

B. Batasan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, maka dalam penelitian ini perlu
diadakan pembatasan masalah sebagai berikut:
1. Tempe kacang kedelai kuning lokal dengan penambahan buah pepaya
muda. Pepaya yang digunakan adalah varietas Bangkok. Jenis kapang
yang digunakan adalah Rhizopus oligosporus.
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2. Obyek penelitian ini adalah :
a. Kadar protein, kualitas, tekstur dan rasa pada tempe
b. Tempe dengan penambahan buah pepaya sebanyak 20 g, 40 g, 60
g, dan 80 g.
3. Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Variabel kontrol: lama waktu fermentasi, berat kacang kedelai,
berat ragi Rhizopus oligosporus.
b. Variabel bebas: kadar buah pepaya muda yaitu 0 (kontrol), 20 g, 40
g, 60 g, dan 80 g.
c. Variabel terikat: kadar protein, kualitas, tektur dan rasa tempe.

C. Alat dan Bahan
Penelitian ini dilaksanakan mulai pada tanggal 30 Agustus 2016 – 10
September 2016 di laboratrium Pendidikan Biologi Universitas Sanata
Dharma. Adapun alat bahan yang digunakan selama penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Alat
Alat-alat yang digunakan adalah wadah/nampan, timbangan, plastik,
panci, kompor gas, parut, baskom, tampah, tabung reaksi, tabung
Kjeldahl, pemanas kjeldhal, spektofotometer, buret 50 ml, erlenmeyer
250 ml, spatula, kertas timbang, pipet tetes, corong gelas, gelas kimia.
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2. Bahan
Bahan yang digunakan adalah kacang kedelai kuning lokal, ragi tempe
“JAGO”,

buah pepaya varietas Bangkok, sampel tempe dengan

penambahan buah papaya muda, H2SO4, Campuran garam K2SO4 dan
CuSO4, NaOH 45 %, H3BO3 4 %, campuran MR (methyl red) dan
BCG (bromcressol green), dan HCl 0,1 N.

D. Cara Kerja
Penelitian ini memiliki cara kerja dalam tahapan-tahapan sebagai berikut :
1. Tahapan pembuatan parutan buah pepaya
a) Alat dan bahan yang digunakan yaitu parutan, papaya muda dan
wadah disiapkan terlebih dahulu.
b) Pepaya dicuci hingga bersih dan dikupas
c) Pepaya diparut tipis-tipis dengan ukuran kurang lebih 1 cm lalu
ditimbang sesuai takaran yang telah ditentukan
2. Tahapan pembuatan tempe
Adapun prosedur pembuatan tempe dapat dijelaskan menjadi
beberapa sebagai berikut, meliputi :
a) Alat dan bahan yang digunakan disiapkan dalam keadaan
bersih
b) Kedelai direbus hingga matang lalu diirskan
c) Kacang kedelai dipisahkan dari kulit ari
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d) Kacang kedelai yang telah terpisah dengan kulit arinya direbus
hingga mengeluarkan buih. Setelah itu kacang kedelai
ditiriskan
e) Kacang kedelai diratakan pada tampah bersih dan dikeringkan
pada suhu ruang
f) Kacang kedelai diberi ragi (Rhizopus oligosporus) hingga
merata lalu dibungkus dengan plastik
g) Ragi (Rhizopus oligosporus) ditambahkan lalu dicampur
hingga merata dan dibungkus menggunakan plastik.
h) Pada setiap kadar buah pepaya muda ditambahkan 100 g
kacang kedelai
i) Bahan yang telah dicampur difermentasi selama 43-44 jam
pada suhu ruang.
3. Tahap Pengujian Kadar Protein
a. Destruksi
Pada tahap ini, sampel (tempe kedelai dan pepaya muda)
ditimbang sebanyak 2 g kemudian dimasukkan dalam tabung
Kjeldhal. Pada tabung Kjeldhal yang telah berisi sampel
kemudian ditambahkan 1 g campuran garam (7,5 gram K2SO4
dan 0,35 gram CuSO4) dan 3 ml H2SO4 pekat kemudian
dipanaskan menggunakan oven selama 4-5 jam hingga berubah
warna. Campuran yang telah berubah warna kemudian
didinginkan dan ditambahkan 50 ml akuades.
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b. Destilasi
Pada tahap ini, larutan yang dihasilkan pada proses destruksi
dimasukkan ke dalam tabung destilasi kemudian ditambahkan
10 ml NaOH 45 % dan 2 butir Zn. Campuran tersebut kemudian
dipanaskan dengan penampung H3BO3 dan 2 tetes indikator
campuran hingga volume 40 ml.
c. Titrasi
Pada tahap ini, larutan yang dihasilkan pada proses destilasi
kemudian dititrasi dengan HCl 0,1 N sampai terjadi perubahan
warna dari biru-kehijauan kuning dan dihitung volume HCl 0,1
N yang dibutuhkan sampai larutan berubah warna.
d. Pembuatan blanko
Pada analisis kandungan protein menggunakan metode Kjeldahl
juga dibuat larutan blanko yaitu dengan mengganti sampel
dengan akuades dan melakukan proses destruksi, destilasi, dan
titrasi seperti yang telah dijelaskan di atas.
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mrngumpul
data dalam penelitian ini adalah sebagi berikut:
1) Pengujian Kualitas Tempe
Pengujian kualitas tempe dilakukan uji organoleptik dengan melihat
tekstur dan rasa pada tempe. Pengujian ini dilakukan oleh 10
responden yang merupakan responden sedikit terlatih karena sudah
beberapa kali mengikuti uji organoleptik yang dilaksanakan di
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laboratorium biologi USD. Setiap responden diberikan angket yang
berisi indikator atau standar-standar kualitas tempe yang baik
berdasarkan SNI 3144:2009.
a) Pengujian tekstur dan rasa
Adapun pengujian tekstur dan rasa adalah sebagai berikut:
1) Sampel dipersiapkan untuk pengujian yang akan dilakukan
oleh responden dengan cara diletakkan di atas wadah yang
kering dan bersih, sampel yang disiapkan berukuran kurang
lebih 1,5-2 cm.
2) Pengujian ini menggunakan uji skala hedonic yang terdiri dari
4 nilai berupa pernyataan sangat tidak suka, hingga sangat
suka.
3) Pengujian tekstur dilakukan hanya dengan melihat dan uji rasa
dilakukan dengan cara dirasakan di dalam mulut. Pengujian
rasa pada tempe mengikuti prosedur SNI tempe.
4) Selanjutnya, responden diminta untuk memberikan penilaian
terhadap sampel sesuai dengan skala hedonic yang ada.
5) Skala hedonic yang diisi oleh responden merupakan data yang
akan dianalisis pada penelitian ini. Untuk mempermudah
proses analisis data, maka sebelumnya perlu dilakukan tabulasi
data seperti di bawah ini:
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Tabel 3.1 Tabulasi Data Uji Organoleptik
Responden/
pengulangan

Uji organoleptik
Tekstur
K

A

T1

T2

Rasa
T3

T4

K

T1

T2

T3

1
2
3

B

1
2
3

…

…

…

…

Keterangan:
K
T1
T2
T3
T4
A, B, C
1, 2, 3

= Kontrol.
= Kacang kedelai (100g) + buah pepaya
muda 20 g
= Kacang kedelai (100g) +buah pepaya
muda 40 g
= Kacang kedelai (100g) +buah pepaya
muda 60 g
= Kacang kedelai (100g) + buah pepaya
muda 80 g
= Responden
= Pengulangan

b) Uji organoleptik
1. Uji tekstur
Uji organoleptik dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
a. Sampel diambil sepotong kurang lebih berukuran 2 X 2 cm

T4
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b. Sampel dilihat beberapa saat, lalu diberi skor dari masingmasing perlakuan.
c. Responden memberi penilaian terhadap sampel yang
disediakan antara 1= sangat tidak suka, 2= tidak suka, 3=
suka dan 4= sangat suka.
2. Uji rasa
Uji rasa dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
a. Sampel diiris tipis-tipis kurang lebih 2 X 2 cm kemudian
digoreng.
b. Setiap sampel yang digoreng menggunakan minyak yang
berbeda.
c. Setelah digoreng diambil kira-kira 1 potongan dan rasakan
dengan lidah.
d. Responden memberi penilaian terhadap sampel yang
disediakan antara 1= sangat tidak suka, 2= tidak suka, 3=
suka dan 4= sangat suka.
2) Pengujian Kadar Protein Tempe
Pengujian kadar protein tempe dilakukan menggunakan analisis
metode Kjeldhal yaitu untuk menganalisis kadar protein kasar dalam
tempe secara tidak langsung, karena yang dianalisis dengan metode ini
adalah kadar nitrogennya.
Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung kadar protein
adalah sebagai berikut:
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Kadar protein(%) =

Keterangan :

(V − V1) x N x 14,007 x 6,25 x 100%
W

V1

= Volume HCl 0,1 N untuk titrasi contoh (ml)

V2

= Volume HCl 0,1 N untuk titrasi blanko (ml)

N

= Normalitas larutan HCl

W

= Bobot sampel (mg)

14,007

= Bobot atom nitrogen

6,25

= Faktor protein untuk kedelai

Kadar protein pada tempe kedelai didapat dari perhitungan persentase
N yang dikalikan dengan faktor konversi menurut Sudarmadji (2003)
yaitu kadar protein tempe kedelai = % N x 5,76 (faktor konversi)

E. Metode Analisis Data
Penelitian ini merupakan penelitian analisis kualitatif dan kuantitatif
yang meliputi; analisis kualitatif yaitu mendeskripsikan kualitas, tekstur
dan rasa pada tempe dan analisis kuantitatif yaitu menghitung jumlah dan
perbandingan kadar protein pada tempe yang ditambahkan buah pepaya
muda.
Penelitian ini terdiri dari 4 kelompok perlakuan dan 1 kelompok
kontrol (tanpa penambahan buah pepaya muda), dengan masing-masing
pengulangan sebanyak 3 kali. Data yang diperoleh merupakan data ordinal
sehingga data akan dianalisis menggunakan uji Kruskal Wallis dengan
tingkat signifikan 5% serta didukung oleh analisis kualitatif. Wiyono

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

40

(2011) menjelaskan bahwa uji Kruskal Wallis disebut juga Anova yang
digunakan untuk membanding K-sampel independen yang berasal dari
populasi yang berbeda dengan skala ordinal atau skala interval tetapi tidak
berdistribusi normal. Hipotesis yang akan diuji secara statistik adalah
penambahan buah pepaya muda dengan kgentrasi yang berbeda dalam
pembuatan tempe.
Selain kruskall wallis, digunakan juga uji rangking untuk menentukan
formula

yang

paling

banyak

dipilih

oleh

responden

dengan

mempertimbangkan semua parameter (overall). Menurut Kuntarso (2007),
uji rangking dilakukan secara statistik menggunakan Friedman Test.
Analisis data Kruskal Wallis dan Friedman Test dilakukan menggunakan
SPSS versi 16.0.

F. Rancangan pemanfaaatan hasil dalam pembelajaran
Hasil penelitian ini dapat diaplikasikan dalam pembelajaran biologi
SMA kelas XII pada materi pokok Bioteknologi. Penerapan hasil
penelitian ini dapat dilakukan dalam bentuk praktikum pada KD 2.1.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil
1.

Uji kadar protein tempe
Dalam penelitian pengujian kadar protein tempe dilakukan di
Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
Berikut ini merupakan hasil uji kandungan protein pada tempe
yang ditambahkan buah pepaya muda dengan berat yang bevariasi
antara lain sebagai berikut:
Tabel 4.1. Hasil Uji Kandungan Protein Tempe
No
Perlakuan
1. K (tanpa perlakuan)
2. T1 (penambahan buah pepaya
sebanyak 20 g)
3. T2 (penambahan buah pepaya
sebanyak 40 g)
4. T3 (penambahan buah pepaya
sebanyak 60 g)
5. T4 (penambahan buah pepaya
sebanyak 80 g)

2.

muda

Uji Protein (%)
20,59%
19,44%

muda

17,54 %

muda

17,43 %

muda

16,15 %

Uji tekstur dan rasa
Uji kualitas tempe menggunakan uji organoleptik yaitu uji yang
melibatkan respon dalam menilai suatu olahan makanan kemudian
dilakukan penskoran terhadap beberapa perlakuan tempe dengan
kgentrasi yang berbeda-beda sesuai takaran. Berikut ini adalah
hasil uji organoleptik :
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a. Uji organoleptik tekstur tempe
Berikut ini adalah hasil uji organoleptik tekstur tempe dapat
dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.2. Hasil Uji Organoleptik Tekstur Tempe
Responden

Perlakuan
K

T1

T2

T3

T4

A

2

2.33

2.66

3

1.33

B

1.66

2.66

1.33

3.66

1.33

C

2.66

1.66

2

3.33

1

D

2.33

2.33

2

3.66

1.33

E

2

1.33

2

3

1.33

F

2

2

1.66

3.33

1

G

2

1.66

1.66

3.33

1.33

H

2.33

1.33

1.66

4

1.33

I

1.66

2

2.33

1

1

J

2

2.33

3

3

1

2.064

1.963

2.03

3.131

1.198

Rata-rata

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa tingkat
kesukaan responden terhadap tekstur lebih tinggi pada
perlakuan T3 yaitu tempe 100 gram yang ditambahkan buah
pepaya muda sebanyak 60 g. Tingkat kesukaan responden
terhadap tekstur tempe dengan penambahan buah pepaya
muda dapat dilihat pada grafik dibawah ini:
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3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
K

T1

T2

T3

T4

Perlakuan

Gambar 4.1. Rata-Rata Kesukaan Responden terhadap
Tekstur
Tekstur

merupakan

salah

satu

aspek

dari

uji

organoleptik. Pengujian tekstur dilakukan dengan cara,
responden mengamati bentuk tempe, kemudian memberi
penilaian dengan skala yang telah disediakan.
Pada gambar 4.1, dapat dilihat bahwa skor penilaian yang
diberikan responden terhadap tekstur pada perlakuan T3
(penambahan buah pepaya sebanyak 60 g) lebih tinggi
dibandingkan T1, T2, T4, dan kontrol (tanpa perlakuan)
yaitu dengan skor 3,131. T4 memperoleh skor yang sangat
rendah, rata-rata skor yang diberikan responden pada
perlakuan T1 adalah 1,963, kemudian T2 dengan skor 2,03,
selanjutnya T4 dengan skor 1,98, dan kontrol (tanpa
perlakuan) memperoleh skor 2,064.
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Tekstur pada tempe yang baik adalah permukaan tempe
yang memiliki bentuk yang kompak karena miselium yang
terikat dengan sempurna sehingga terlihat berwarna putih
dan apabila di iris akan terlihat keping biji kacang kedelai
dengan sangat jelas. Tekstur merupakan parameter yang
digunakan untuk melihat tingkat kesukaan responden
terhadap suatu produk makanan (Sinaga, 2007).
Ketertarikan terhadap makanan dapat dipengaruhi oleh
warna, suhu dan tekturnya (flavor) (Wade dan Travis, 2008).
Berdasarkan pernyataan tersebut menyatakan bahwa tekstur
merupakan salah satu penyebab konsumen tertarik pada
sebuah olahan makanan. Pada penelitian ini responden
melakukan pemberian nilai dengan cara melihat tempe yang
tersedia dengan berbagai formula perlakuan kemudian
memberikan skor sesuai dengan kesukaan mereka. Hasil
penilaian diketahui bahwa yang paling banyak diminati oleh
responden adalah tektur tempe pada perlakuan T3 yaitu
tempe dengan penambahan buah pepaya seberat 60 g.
Hasil pengamatan secara langsung membuktikan bahwa
terdapat perbedaan tekstur pada perlakuan

T3 jika

dibandingkan K, T1,T2 dan T4, setiap perlakuan yang dapat
dilihat pada gambar 4.2.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
45

Pada gambar 4.2, menunjukan bahwa jelas ada
perbedaan

antara

K

(kontrol),

T1

(tempe

dengan

penambahan buah pepaya sebanyak 20 g), T2 (tempe dengan
penambahan buah pepaya sebanyak 40 g), T3 (tempe dengan
penambahan buah pepaya sebanyak 60 g) dan T4 (tempe
dengan penambahan buah pepaya sebanyak 80 g). Menurut
pendapat responden kelompok kontrol memiliki tekstur
cenderung kurang kompak yaitu pada sisi pinggir tempe
terlihat kosong, perlakuan T1 memilki tekstur dengan
miselium yang sangat tebal, T2 memiliki tekstur kurang
kompak, T3 memilki tekstur dengan miselium yang kompak
dan merata dan T4 memiliki tekstur dengan miselium tidak
kompak cenderung menggumpal dan berair.
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K

T2

T1

T3

T4

Gambar 4.2. Tekstur tempe dengan penambahan
buah pepaya
b. Uji organoleptik rasa tempe
Berikut ini adalah hasil uji organoleptik rasa dapat dilihat
pada dibawah ini:
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Tabel 4.3. Hasil uji organoleptik rasa tempe
Responden

Perlakuan
K

T1

T2

T3

T4

A

1

1.66

1.33

1.66

1

B

1

1.66

1.33

2.33

1

C

1

1.66

1.33

1.66

1

D

1

1.66

1.33

1.66

1

E

1

1.66

1.33

1.66

1

F

1

1.33

1

1.33

1

G

1

1.33

1.33

1.33

1

H

1

1

1

2

1

I

1

1.33

1.33

1.66

1

J

1

1

1

1.66

1

1

1.429

1.231

1.695

1

Rata-rata

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa tingkat
kesukaan responden terhadap rasa lebih tinggi pada
perlakuan T3 yaitu tempe 100 gram yang ditambahkan buah
pepaya muda sebanyak 60 g. Tingkat kesukaan responden
terhadap rasa tempe dengan penambahan buah pepaya muda
dapat dilihat pada grafik 4.3:
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Rata-rata penilaian responden

1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
K

T1

T2

T3

T4

Perlakuan

Gambar 4.3. Rata-Rata Kesukaan Responden Terhadap
Rasa
Rasa merupakan salah satu aspek organoleptik yang diuji
karena termasuk dalam kualitas tempe. Hasil uji rasa dapat
dilihat pada pada grafik diatas, dapat dilihat bahwa skor
penilaian yang diberikan responden terhadap tekstur pada
perlakuan T3 (penambahan buah pepaya sebanyak 60 g)
lebih tinggi dibandingkan T1, T2, T4, dan kontrol (tanpa
perlakuan) yaitu dengan skor 1,695. Sedangkan K (kontrol)
dan T4 memperoleh penilaian terendah dengan skor yang
sama yaitu 1, kemudian rata-rata skor yang diberikan
responden pada perlakuan T1 adalah 1,429, kemudian T2
dengan skor 1,231.
Rasa merupakan respon lidah terhadap rangsangan dari
suatu

makanan.

Salah

satu

faktor

yang

sangat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
49

mempengaruhi penerimaan seseorang pada produk makanan
yaitu salah satunya kualitas rasa makanan itu sendiri dengan
melibatkan indera pengecap yaitu lidah. Pengindraan rasa
terbagi menjadi 4 rasa utama yaitu manis, asam, asin dan
pahit (Winarno, 2008). Walaupun olahan makanan memiliki
warna, aroma, penampakan dan tekstur yang baik, bila
rasanya tidak enak maka tidak akan diterima oleh responden
atau konsumen.
Uji rasa meliputi beberapa tahapan yaitu mulai dari
pemotongan bagian tempe lalu digoreng menggunakan
minyak goreng (hemart). Hasil uji hedonic rasa tempe
menunjukkan bahwa rasa tempe dengan penambahan buah
pepaya berada dalam perlakukan T3 yang paling banyak
diminati oleh responden yaitu dengan skor 1,695. Hal ini
menunjukkan bahwa dari perlakuan T3 mempunyai tekstur
yang baik dengan penambahan 60 g buah pepaya,
3. Uji statistik pengaruh penambahan buah pepaya muda
terhadap kualitas tempe (tektur dan rasa)
Setelah dilakukan dilakukan uji kadar protein dan uji
organoleptik tempe dengan penambahan buah pepaya muda, peneliti
juga melakukan uji statistik dengan menggunakan Uji Kruskal
Wallis yaitu untuk melihat pengaruh penambahan buah pepaya muda
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terhadap kualitas tempe (tektur dan rasa). Uji Kruskal Wallis tempe
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.4. Uji statistik pengaruh penambahan buah pepaya
muda terhadap kualitas (tekstur dan rasa) pada tempe
Test Statistiksa,b
Tekstur

Rasa

Chi-Square
30,921
28,116
df
4
4
Asymp. Sig.
,000
,000
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Perlakuan
Berdasarkan Uji Kruskal Wallis untuk melihat pengaruh
penambahan buah pepaya muda terhadap kualitas tempe (tekstur dan
rasa) dengan tingkat kepercayaan 95%, menunjukkan nilai
Asymp.Sig sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari taraf
signifikan 0,05 (0,000 ≤ 0,05), sehingga dapat diambil keputusan
bahwa kelompok perlakukan memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap tekstur dan rasa pada tempe yang dengan penambahan buah
buah pepaya muda dihasilkan, hal tersebut didukung juga oleh
pemberian skor dari respon dan perhitungan statistik pada setiap
perlakukan yang mengalami perbedaan nyata.
B. Pembahasan
Uji organoleptik adalah salah satu cara penilaian yang melibatkan
alat indera. Prinsip uji organoleptik adalah proses penginderaan yang
berarti alat indera dikenalkan dengan sifat-sifat benda melalui
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rangsangan yang diterima. Alat indera yang berfungsi dalam pengujian
organoleptik adalah mata (pengelihatan), hidung (pembau), dan lidah
(perasa/pengecap).
Penelitian ini melakukan uji organoleptik pada tempe dengan tujuan
untuk melihat tekstur dan rasa tempe yang ditambahkan buah pepaya
muda. Pengujian protein juga dilakukan untuk melihat nilai atau
persentase protein yang diperoleh setelah ditambahkan buah pepaya
muda.
Langkah pertama dalam pembuatan tempe dengan penambahan
buah pepaya muda adalah menyiapakan bahan baku yang digunakan
sesuai kebutuhan penelitian yaitu menggunakan bahan kacang kedelai
sebanyak 2 kg, buah pepaya sebanyak 200 g dan ragi 500 g.
1. Tekstur
Tekstur yang baik pada tempe dapat dilihat melalui permukaan
tempe yang kompak karena miselium yang terikat dengan sempurna
sehingga terlihat berwarna putih dan apabila diiris akan terlihat
keeping biji kacangkedelai dengan jelas. Tekstur merupakan
parameter yang digunakan untuk melihat tingkat kesukaan
responden terhadap suatu produk makanan (Sinaga, 2007).
Menurut Deliani (2008), selama proses fermentasi akan
mengalami perubahan fisik, terutama pada tekstur. Tekstur kedelai
akan menjadi semakin lunak karena penurunan selulosa menjadi
bentuk yang lebih sederhana. Hifa kapang juga mampu menembus
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permukaan kedelai sehingga dapat menggunakan nutrisi yang ada
pada biji kedelai. Hifa kapang akan mengeluarkan berbagai enzim
ekstraseluler dan menggunakan komponen biji kedelai sebagai
sumber nutrisinya.
Ketertarikan terhadap makanan dapat dipengaruhi oleh warna,
suhu dan teksturnya (flovor) (Wade dan Travis, 2008). Berdasarkan
pernyataan tersebut menyatakan bahwa tekstur merupakan salah
satu penyebab konsumen tertarik pada sebuah olahan makanan.
Pada penelitian ini responden melakukan pemberian nilai dengan
cara melihat tempe yang tersedia dengan berbagai formula
perlakuan kemudian memberikan skor sesuai dengan kesukaan
mereka. Hasil penilaian diketahui bahwa yang paling banyak
diminati oleh responden adalah tekstur tempe pada perlakuan T3
yaitu tempe dengan penambahan buah pepaya seberat 60 g.
Hasil pengamatan secara langsung membuktikan bahwa
terdapat perbedaan tekstur pada perlakuan T3 jika dibandingkan K,
T1,T2 dan T4, setiap perlakuan yang dapat dilihat pada gambar
dibawah ini:
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K

T1

T3

T2

T4

Gambar 4.4. Tekstur Tempe dengan Penambahan Buah
Pepaya
Pada gambar 4.4 menunjukkan bahwa jelas ada perbedaan
antara K (kontrol), memiliki tekstur cenderung kurang kompak
yaitu pada sisi pinggir tempe terlihat kosong. Menurut Cahyadi
(2006), tekstur tempe

yang cenderung kurang kompak

disebabkan pertumbuhan kapang yang terbentuk tidak sempurna
karena suhu fermentasi terlalu tinggi dan juga kelembapan udara
yang tinggi sehingga merusak proses fermentasi hal ini didukung
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oleh proses saat pengambilan data oleh peneliti pada bulan
Agustus 2016 yang diketahui bahwa cuaca pada saat itu
sangatlah panas. T1 (tempe dengan penambahan buah pepaya
sebanyak 20 g), memiliki tekstur dengan miselium yang sangat
tebal, T2 (tempe dengan penambahan buah pepaya sebanyak 40
g), memiliki tekstur kurang kompak, T3 (tempe dengan
penambahan buah pepaya sebanyak 60 g) memilki tekstur
dengan miselium yang kompak dan merata hal ini disebabkan
peningkatan jumlah hifa yang menyatu dengan biji kacang
kedelai, T4 (tempe dengan penambahan buah pepaya sebanyak
80 g), memiliki tekstur dengan miselium tidak kompak
cenderung menggumpal dan berair.
Hal lain yang mempengaruhi tekstur tempe yang tidak
kompak adalah uap air atau kadar air yang berlebihan dari buah
pepaya

muda

yang

digunakan

sehingga

menghambat

pertumbuhan kapang. Selama proses fermentasi, kedelai akan
mengalami perubahan fisik maupun kimia dan apabila ada faktor
lain yang mempegaruhi proses tersebut maka kualitas sangatlah
berpengaruh.
Kadar air yang tinggi mempengaruhi tekstur tempe kadar air
dalam buah pepaya muda berada dalam keadaan bebas, terserap
atau terikat dengan ragi dan biji kedelai. Menurut Winarno
(2010), kadar air sangat berpengaruh terhadap mutu pangan
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sehingga dalam pengolahan pangan air sering dikeluarkan
dengan cara penguapan dan pengeringan.
2. Rasa
Rasa merupakan respon lidah terhadap rangsangan dari suatu
makanan. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi penerimaan
seseorang pada produk makanan yaitu salah satunya kualitas rasa
makanan itu sendiri dengan melibat indera pengecap yaitu lidah.
Pengindraan rasa terbagi menjadi 4 rasa utama yaitu manis, asam,
asin dan pahit (Winarno, 2008). Walaupun olahan makanan
memiliki warna, aroma, penampakan dan tekstur yang baik, bila
rasanya tidak enak maka tidak akan diterima olah responden atau
konsumen.
Uji organoleptik rasa meliputi beberapa tahapan yaitu mulai
dari pemotongan bagian tempe lalu digoreng menggunakan minyak
goreng (Hemart). Hasil uji hedonik rasa tempe menunjukan bahwa
rasa tempe dengan penambahan buah pepaya berada dalam
perlakukan T3 yang paling banyak diminati oleh responden yaitu
dengan skor 1,695. Tingkat kesukaan responden terhadap tempe
dengan penambahan buah pepaya dipengaruhi oleh aroma yang
tercium pada tempeh hal ini diduga bahwa dari segi tekstur
perlakuan T3 memiliki tekstur lebih baik dan padat dibandingkan
dengan perlakuan yan lain.
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Penambahan buah pepaya pada tempe dapat mempengaruhi rasa
pada tempe yaitu berbeda jauh dengan rasa khas tempe hal ini
disebabkan adanya penambahan buah pepaya muda dan juga kadar
air yang terdapat dalam buah pepaya mempengaruhi rasa tempe
yang cenderung bau tidak sedap. Tingkat kesukaan responden
terhadap rasa tempe dengan penamabahan buah pepaya muda
terlihat sangat berbeda. Faktor yang mempengaruhi rasa yaitu
senyawa kimia, suhu, konsentrasi dan interaksi dengan komponen
rasa yang lain.
3. Pengaruh penambahan buah pepaya muda terhadap kadar
protein tempe.
Berdasarkan hasil analisis pengaruh penambahan buah pepaya
muda terhadap kadar protein tempe menunjukan tidak adanya
peningkatan kadar perotein pada setiap perlakuan yaitu dibuktikan
pada perlakuan control (K) memiliki nilai atau persentase lebih
tinggi yaitu 20,59 % dibandingkan dengan T1 yaitu penambahan
pepaya muda sebanyak 20 g memiliki persentase kadar protein
sebanyak 19,44%, perlakuan T2 dengan penambahan buah pepaya
sebanyak 40 g memiliki persentase sebanyak 17,54%, perlakuan T3
dengan penambahan buah pepaya muda sebanyak 60 g memiliki
persentase 17,43% dan perlakuan T4 dengan penambahan pepaya
muda sebanyak 80 g memiliki persentase 16,15%, tetapi
berdasarkan syarat

mutu tempe menurut SNI 01-3144-2009
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parameter kadar protein pada tempe adalah minimal 16 % dan pada
setiap perlakuan terlihat bahwa terdapat persentase yang berbedabeda .
0.25

Kadar Protein (%)

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

Series1

K

T1

T2

T3

T4

20.59%

19.44%

17.45%

17.43%

16.15%

Gambar 4.5. Hasil Uji Kandungan Kadar Protein
Menurut Deliani (2008), jamur Rhizopus oligosporus bersifat
proteolitik yang sangan penting dalam pemutusan protein. jamur ini
akan mendegradasi protein selama fermentasi, menjadi dipeptida
dan seterusnya menjadi senyawa NH3 dan N2 yang hilang melalui
penguapan. semakin lama proses fermentasi maka akan semakin
lama kesempatan jamur untuk mendegradasi protein, sehingga
protein yang terdegradasi pun semakin banyak dan mengakibatkan
protein pada tempe semakin menurun.
Perbedaan persentase kadar protein pada setiap perlakuan
dipengaruhi oleh konsentrasi penambahan buah pepaya muda
dimana setiap perlakuan dilakukan penambahan buah pepaya muda
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dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Perlakuan T1 memiliki
persentase kadar protein yang tinggi, hal ini di pengaruhi oleh
semakin sedikitnya penambahan buah pepaya maka persentase
kadar proteinnya semakin tinggi, begitu pula sebaliknya untuk
perlakuan yang lain. Hal tersebut sependapat dengan Purwanti
(2014), yang mengatakan bahwa semakin rendahnya penambahan
buah pepaya muda pada tempe maka semakin tinggi persentase
kadar protein.
Peningkatan kadar protein pada tempe dengan penambahan
buah pepaya muda memiliki kaitan yang erat dengan enzim papain
yang terdapat pada buah pepaya, penggunaan kadar buah pepaya
muda yang berbeda memberikan pengaruh pada kadar protein
tempe pada setiap perlakuan hal ini disebabkan oleh jumlah kadar
pepaya yang diduga memiliki enzim papain yang berbeda terkait
dengan jumlah kadar pepaya muda.
Suprapti (2013), mengatakan bahwa dengan digunakan buah
pepaya muda yang masih mentah sebagai campuran tempe
membantu dalam proses pelunakan kacang kedelai, secara tidak
langsung

buah

pepaya

muda

berfungsi

untuk

membantu

menyuburkan pertumbuhan kapang. Enzim papain dengan dan
tanpa zat pengatif optimum pada pH 5,5 sedangkan pada pH
optimum ragi yang digunakan adalah 4,5-5,5 , hal ini menyebabkan
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ada kaitan antara enzim papain yang mempengaruhi kadar protein
pada tempe.
Faktor yang sangat mempengaruhi kerja enzim yaitu suhu dan
konsentrasi enzim. Apabila penggunaan enzim papain dalam suhu
tinggi, maka enzim tidak dapat berfungsi malahan akan
terdenaturasi, juga kalau digunakan dalam suhu yang dingin
(rendah) maka enzim tidak aktif. Sedangkan kalau konsentrasi
enzimnya rendah maka proses perombakan protein lambat,
sebaliknya konsentrasi enzimnya terlalu tinggi maka proses
perombakan cepat tetapi tidak ekonomis. Winarno (2008)
menyatakan bahwa papain dapat bekerja aktif pada suhu 38 – 80° C
dan konsentrasi enzim yang dipergunakan untuk perendaman
berkisar 0,005 – 0,5 persen.
4. Pengaruh penambahan buah pepaya muda terhadap kualitas
tempe (tektur dan rasa)
Uji Kruskal Wallis untuk melihat pengaruh penambahan buah
pepaya muda terhadap kualitas tempe (tekstur dan rasa) dengan
tingkat kepercayaan 95%, menunjukan nilai Asymp.Sig sebesar
0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 (0,000 ≤
0,05), sehingga dapat diambil keputusan bahwa kelompok
perlakukan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tekstur
dan rasa pada tempe yang dengan penambahan buah buah pepaya
muda dihasilkan, hal tersebut didukung juga oleh pemberian skor
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dari respon dan perhitungan statistik pada setiap perlakukan yang
mengalami perbedaan nyata.
Menurut Lestari (2005) kualitas tempe yang baik adalah
memliki warna putih, warna putih pada tempe disebabkan oleh
miselia kapang yang tumbuh diatas pemukaan kacang kedelai,
tekstur tempe yang baik memiliki bentuk yang kompak karena
terikat oleh miselia sehingga terlihat berwarna putih, apabila diiris
terlihat jelas kepingnya, serta Adanya aroma dan rasa khas tempe
disebabkan oleh degradasi komponen-komponen dalam tempe
selama berlangsungnya proses fermentasi.
Hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan hal
tersebut juga didukung oleh uji organoleptik oleh responden dimana
hasil perlakuan T3 atau penambahan 60 g buah pepaya muda sangat
diminati oleh responden yaitu dengan memperoleh skor tertinggi
masing masing, segi tekstur dengan nilai 3,131 sedangkan untuk
rasa dengan nilai 1,695.
C. Keterbatasan penelitian
Adapun keterbatasan penelitian yang didapati selama penelitian
ini adalah:
1. Banyaknya campuran kadar pepaya yang digunakan
Campuran kadar pepaya yang banyak mempengaruhi tekstur
dan rasa pada tempe, hal ini disebabkan karena semakin
banyaknya kadar buah pepaya maka semakin tinggi kadar air
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yang terdapat pada tempe sehingga dapat merusak proses
fermentasi
2. Peneliti tidak melakukan pengukuran suhu dan pH
Dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan pengukuran
suhu dan pH selama proses fermentasi. Sedangkan kapang yang
digunakan dalam pembuatan tempe dapat digolongkan kedalam
mikroba yang bersifat mesofilik, yaitu dapat tumbuh dengan baik
pada

suhu

ruang

25-27º

C.

Derajat

keasaman

dapat

mempengaruhi proses fermentasi dan kualitas tempe. Hal ini
terkait dengan pH ragi dan enzim papain yang digunakan
berbeda, pada ragi yang digunakan yaitu Rhizopus oligosporus
pH optimum 5,5 sedangkan pada enzim papain 7,2 ini
merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas tempe
yang dihasilkan sehingga dalam proses fermentasi perlu
dilakukan pengukura pH.
3. Penilaian responden
Penilaian responden terhadap hasil penelitian ini sangat
berpengaruh dan juga reponden yang digunakan dalam uji
organoleptik bukan merupakan responden yang terlatih hal ini
menyebabkan kesungguhan responden dalam memberikan
penilaian kesukaan merupakan hal yang berada diluar jangkauan
peneliti.
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4. Pengkodean pada sampel uji organoleptik
Penamaan sampel yang disajikan untuk uji organoleptik peneliti
memberi kode atau penamaan sesuai dengan perlakuan yang
digunakan saat penelitian sehingga mempengaruhi presepsi
responden terhadap sampel yang ada. Pemberian nama secara
berurutan biasanya menimbulkan bias, karena responden terbawa
untuk memberikan penilaian terbaik untuk contoh yang
bernama/berkode awal ( misal 1 dan A) dan memberikan nilai
terendah untuk contoh yang berkode akhir (misal 3 atau C) pada
suatu pemberian nama/kode dan juga respon dari seoarang
responden akan mempengaruhi responden lainnya.
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BAB V
IMPLEMENTASI TERHADAP PEMBELAJARAN

Hasil penelitian Pengaruh penambahan buah pepaya muda terhadap
kadar protein dan kualitas (tekstur dan rasa) pada tempe kedelai kuning
local dapat diimplementasikan pada pembelajaran Biologi SMA kelas XII
semester 1 tentang Bioteknologi. Berikut adalah kompetensi inti dan
kompetensi dasar yang dapat digunakan:
A. Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkanajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati

dan

mengamalkan

perilaku

jujur,

disiplin,

tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),
santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan,
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah
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4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar
1.1

Mengagumi dan memahami keteraturan dan kompleksitas ciptaan
Tuhan tentang proses-proses yang terjadi pada tubuh makhluk
hidup di tingkat seluler dan menjaga keteraturan tersebut sebagai
tindakan pengalaman menurut agama yang dianutnya.

2.1

Berperilaku ilmiah: teliti, tekun, jujur, sesuai data dan fakta,
disiplin, tanggung jawab, dan peduli dalam observasi dan
eksperimen, berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan
berargumentasi, peduli lingkungan, gotong royong, bekerja sama,
cinta damai, berpendapat secara ilmiah dan kritis, responsif dan
proaktif dalam setiap tindakan dan dalam melakukan pengamatan
dan percobaan di dalam kelas/laboratorium maupun di luar
kelas/laboratorium.

3.10 Memahami tentang prinsip-prinsip bioteknologi yang menerapkan
bioproses dalam menghasilkan produk baru untuk meningkatkan
kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan.
4.10 Merencanakan dan melakukan percobaan dalam penerapan prinsipprinsip bioteknologi konvensional untuk menghasilkan produk dan
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mengevaluasi produk yang dihasilkan serta prosedur yang
dilaksanakan.
Penerapan hasil penelitian ini membutuhkan sebuah rancangan oleh
karena itu, disiapkan silabus (lampiran 1), RPP (lampiran 2), LKS (lampiran
3), instrumen penilaian kognitif (lampiran 6), instrumen penilaian afektif
(lampiran 4), instrumen penilaian psikomotorik (lampiran 5).
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data dapat disimpulkan
bahwa:
1. Ada pengaruh peningkatan kadar protein, tekstur dan rasa tempe
dengan penambahan buah papaya muda
2. Tempe dengan penambahan buah papaya muda 2 ons/100 gram
kacang

kedelai

merupakan

yang

paling

efektif

dalam

meningkatkan kadar protein sedangkan kadar buah papaya 6
ons/100 gram kacang kedelai merupakan yang paling afektif
untuk meningkatkan tekstur dan rasa pada tempe.
B. Saran
1. Tempe dengan penambahan buah pepaya muda masih memiliki
aroma khas yang dapat menurunkan kesukaan responden, oleh
karena itu perlu dikembangkan lagi tempe yang ditambahkan
buah pepaya muda dengan aroma khas yang kurang menyengat
2. Untuk penelitian selanjutnya dianjurkan untuk mengukur suhu
dan derajat keasaman (pH).
3. Apabila penelitian ini ingin melanjutkan dengan uji daya terima
konsumen, perlu melibatkan responden yang lebih banyak dan
didukung dengan kehadiran responden yang ahli dalam uji
organoleptik
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4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memberi kode atau
penamaan yang berbeda agar tidak mempengaruhi penilaian
responden.
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Lampiran 1
SILABUS
Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas / Semester

: XII / 2

Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,
responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
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.
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Kompetensi Dasar
1.1.

Pembelajaran

Penilaian

Alokasi

Sumber

Waktu

Belajar

Mengagumi dan

Bioteknologi

Mengamati

Tugas

3 minggu  Buku IPA

memahami keteraturan

 Konsep dasar

 Mengkaji referensi tentang

 Membuat

x 4 JP

dan kompleksitas
ciptaan Tuhan tentang
proses-proses yang
terjadi pada tubuh

Bioteknologi

produk bioteknologi.

 Jenis
bioteknologi
 Bioteknologi

makhluk hidup di

Konvensional

tingkat seluler dan

(Fermentasi)

menjaga keteraturan

XII penerbit

produk-produk

Erlangga

Menanya

bioteknologi

 Apa bioteknologi?

di pasaran
Portofolio
 Laporan

 Bioteknologi
Modern

Mengumpulkan Data

kegiatan

tindakan pengalaman

(Rekayasa

(Eksperimen)

pengamatan

menurut agama yang

Genetika)

 Mengkaji referensi tentang arti,

dan presentasi

Berperilaku ilmiah:
teliti, tekun, jujur,
sesuai data dan fakta,
disiplin, tanggung

 Produk
Bioteknologi
Konvensional
 Produk
Bioteknologi

prinsip dasar dan jenis-jenis

kelas

bioteknologi.
 Mengidentifikasi dan
mengklasifikasikan produk
bioteknologi yang beredar di

 Referensi
jurnal
bioteknologi

 Bagaimana menghasilkan produk
bioteknologi?

Biologi kelas

kliping tentang

tersebut sebagai

dianutnya.
2.1.

Materi Pokok

Tes
 Pemahaman
tentang

dari internet
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Kompetensi Dasar
jawab, dan peduli
dalam observasi dan

Materi Pokok
Modern
 Dampak

Pembelajaran

Penilaian

masyarakat berdasarkan prinsip

pemanfaatan

dasar proses bioteknologi.

ilmu biologi

eksperimen, berani dan

pemanfaatan

santun dalam

produk

melaksanakan pembuatan produk

untuk

mengajukan pertanyaan

biteknologi di

bioteknologi konvensional dan

menghasilkan

dan berargumentasi,

masyarakat

menyusun laporan secara rinci.

barang dan

 Membuat rencana dan

peduli lingkungan

jasa

gotong royong, bekerja

Mengasosiasi

sama, cinta damai,

 Membuat kesimpulan tentang

berpendapat secara

prinsip dasar bioteknologi

ilmiah dan kritis,

pada teknologi

 Pemahaman
tentang
bioteknologi

 Menyusun laporan perencanaan

konvensional

responsif dan proaktif

dan pelaksanaan pembuatan

dan modern

dalam setiap tindakan

produk bioteknologi konvensional

dan dalam melakukan

secara rinci

pengamatan dan
percobaan di dalam
kelas/laboratorium

 Membuat laporan hasil
pengumpulan informasi tentang

Alokasi

Sumber

Waktu

Belajar
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Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Pembelajaran

maupun di luar

proses dan produk bioteknologi

kelas/laboratorium.

modern di berbagai bidang

3.10. Memahami tentang
prinsip-prinsip
bioteknologi yang

kehidupan dalam bentuk
tabel/gambar
 Membuat kesimpulan hasil

menerapkan bioproses

diskusi tentang dampak

dalam menghasilkan

bioteknologi

produk baru untuk
meningkatkan

Mengkomunikasikan

kesejahteraan manusia

 Memaparkan hasil diskusi tentang

dalam berbagai aspek

penerapan ilmu biologi pada

kehidupan.

bidang teknologi

4.10. Merencanakan dan

 Hasil pengumpulan informasi

melakukan percobaan

tentang pemanfaatan bioteknologi

dalam penerapan

dalam kehidupan masa kini

prinsip-prinsip
bioteknologi

Penilaian

Alokasi

Sumber

Waktu

Belajar
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Kompetensi Dasar
konvensional untuk
menghasilkan produk
dan mengevaluasi
produk yang dihasilkan
serta prosedur yang
dilaksanakan.

Materi Pokok

Pembelajaran

Penilaian

Alokasi

Sumber

Waktu

Belajar
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Lampiran 2
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)
Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas / Semester

: XII / 2

Materi

: Bioteknologi Konvensional

Alokasi Waktu

: 4 JP @45 menit

A. Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
3. Memahami,

menerapkan,

dan

menganalisis

pengetahuan

faktual,

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan masalah.
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.
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B. Kompetensi Dasar
3.10 Memahami tentang prinsip-prinsip bioteknologi yang menerapkan
bioproses dalam menghasilkan produk baru untuk meningkatkan
kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan.
4.10 Merencanakan dan melakukan percobaan dalam penerapan prinsipprinsip bioteknologi konvensional untuk menghasilkan produk dan
mengevaluasi produk yang dihasilkan serta prosedur yang dilaksanakan.
C. Indikator.
3.10.1

Menjelaskan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional.

4.10.1

Melakukan percobaan yang menghasilkan produk bioteknologi
konvensional di bidang pangan.

4.10.2

Membuat laporan tertulis dari hasil percobaan yang dilakukan
mengenai produk bioteknologi konvensional di bidang pangan.

D. Tujuan Pembelajaran
3.10.1.1 Melalui kegiatan menyaksikan video, siswa dapat menjelaskan
prinsip-prinsip bioteknologi konvensional.
4.10.2.1 Melalui kegiatan praktikum, siswa dapat melakukan percobaan yang
menghasilkan produk bioteknologi konvensional di bidang pangan.
4.10.3.1 Setelah melakukan kegiatan praktikum, siswa dapat membuat laporan
tertulis dari hasil percobaan yang dilakukan mengenai produk
bioteknologi konvensional di bidang pangan.
E. Materi Pembelajaran
Materi Pembelajaran : Bioteknologi Konvensional di bidang pangan.
F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
Pendekatan : Scientific
Metode

: Studi literatur, diskusi, dan praktikum.
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G. Media, Alat dan Sumber Belajar
1. Media
a. Power point
b. Video
2. Alat/Bahan
a. Laptop
b. Viewer
c. Speaker
3. Sumber Belajar
a. Buku Biologi Kelas XII penerbit Erlangga
b. Refrensi jurnal bioteknologi konvensional dari internet
H. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan kedua (2 JP) : khusus materi bioteknologi konvensional
Tahap
(Alokasi

Kegiatan Pembelajaran

Waktu)
Mempersiapkan kondisi belajar
1. Guru mengucapkan salam, mengontrol kebersihan kelas
termasuk papan tulis, berdoa, menanyakan siswa yang
tidak hadir.
Apersepsi
Pendahuluan 2. Guru menanyakan konsep-konsep terkait materi
(10 menit)

pengenalan bioteknologi yang telah disampaikan
sebelumnya
Motivasi
3. Guru menayangkan gambar produk-produk bioteknologi
konvensional dan bioteknologi modern.
4. Guru mempersilahkan siswa untuk menyebutkan nama
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Tahap
(Alokasi

Kegiatan Pembelajaran

Waktu)
dari produk-produk tersebut.
Orientasi
5. Guru menayangkan materi serta tujuan pembelajaran
yang akan dibahas.
Mengorganisasi
6. Guru membagi siswa ke dalam 6 kelompok (masingmasing kelompok beranggotakan 5 orang).
7. Guru meminta siswa untuk duduk berkelompok.
Mengamati
8. Siswa mengamati LKS yang dibagikan oleh guru.
Menanya
9. Siswa dibimbing guru untuk merumuskan pertanyaan
pada LKS.
10. Siswa menanyakan hal yang belum dimengerti dari setiap
Inti

pertanyaan, dan guru menanggapinya.

(70 menit)
Mengumpulkan Informasi (Eksperimen/Eksplorasi)
11. Siswa untuk melakukan percobaan pembuatan tempe
sesuai dengan panduan yang terdapat dalam LKS.
Mengasosiasi
12. Siswa mendiskusikan pertanyaan yang tercantum dalam
LKS.
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Tahap
(Alokasi

Kegiatan Pembelajaran

Waktu)
Mengkomunikasikan
13. Siswa secara berkelompok mempresentasikan hasil
diskusinya.
Merangkum
14. Guru bersama siswa merangkum apa saja yang
didapatkan dari pertemuan kali ini.
Evaluasi
15. Guru memberikan post test.
Refleksi
Penutup
(10 menit)

16. Guru mempersilahkan siswa untuk mengungkapkan
manfaat yang diperoleh dari pembelajaran kali ini.
Tindak Lanjut
17. Guru meminta siswa untuk mengamati hasil pembuatan
tempe, setelah 3 hari (72 jam) proses fermentasi.
18. Setelah mendapatkan hasil, guru meminta siswa
membuat laporan tertulis secara berkelompok, sesuai
dengan format yang tercantum dalam LKS.
19. Siswa juga diminta mempersiapkan presentasi singkat
terkait hasil praktikum pembuatan tempe.
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Pertemuan ketiga (2 JP)
Tahap

Kegiatan Pembelajaran
Mempersiapkan kondisi belajar
1. Guru mengucapkan salam, mengontrol
kebersihan kelas termasuk papan tulis, berdoa,
menanyakan siswa yang tidak hadir.
Apersepsi
2. Guru menanyakan konsep-konsep terkait
dengan proses pembuatan tempe yang telah
dilakukan

Pendahuluan
(10 menit)

Motivasi
3. Guru menayangkan gambar berbagai macam
tempe
Orientasi
4. Guru menayangkan materi serta tujuan
pembelajaran yang akan dibahas.
Mengorganisasi
5. Guru meminta siswa untuk duduk
berkelompok.
Mengamati
6. Siswa mengamati gambar mengenai tahapan

Inti

pembuatan tempe

(70 menit)
Menanya
7. Siswa dibimbing untuk merumuskan

Alokasi
Waktu
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran
pertanyaan berdasarkan gambar tahapan
pembuatan tempe ataupun saat melakukan
praktikum pembuatan tempe.
8. Guru menanggapi pertanyaan siswa.
Mengumpulkan Informasi
(Eksperimen/Eksplorasi)
9. Siswa dipersilahkan melakukan studi pustaka
untuk melengkapi bahan presentasi.
Mengasosiasi
10. Siswa berdiskusi dengan teman kelompok
untuk mempersiapkan presentasi
Mengkomunikasikan
11. Siswa secara berkelompok mempresentasikan
hasil diskusinya.
Merangkum
12. Guru bersama siswa merangkum apa saja yang
didapatkan dari pertemuan kali ini.
Evaluasi

Penutup

13. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan lisan

(10 menit)

terkait dengan bioteknologi konvensional.
Refleksi
14. Guru mempersilahkan siswa untuk
mengungkapkan manfaat yang diperoleh dari
pembelajaran kali ini.

Alokasi
Waktu
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Tindak Lanjut
15. Guru meminta siswa untuk mempelajari materi
tentang bioteknologi modern.
I. Penilaian
1. Jenis/Teknik Penilaian
a. Penilaian Kognitif
b. Penilaian Afektif
c. Penilaian Kinerja
2. Bentuk Instrumen
a. Lembar Kerja Siswa (LKS)
b. Rubrik penilaian
c. Pedoman skoring

Alokasi
Waktu
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Lampiran 3
Lembar Kerja Siswa
A. Soal pretest
1. Apa yang dimaksud dengan bioteknologi?
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bioteknologi konvensional,
kegunaan dan contohnya
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bioteknologi modern, kegunaan,
dan contohnya.
4. Jelaskan kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional dan
bioteknologi modern!
5. Tuliskan beberapa aplikasi bioteknologi dalam hal pangan

84
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Lembar Kerja Siswa
A. Judul

: Pembuatan Tempe Dengan Penambahan Papaya Muda

B. Tujuan

: Siswa mampu melakukan percobaan yang menghasilkan

produk biotekbologi konvensional dalam bidang pangan yaitu tempe.
C. Alat dan Bahan
Alat

Bahan

1. Timbangan digital

1. Kacang kedelai

2. Kompor gas

2. Buah pepaya varietas Bangkok

3. Panci

3. Kapang Rhizopus oligosporus

4. Baskom
5. Tampah
6. Nampan
7. Plastik
8. Tusuk gigi

D. Langkah Kerja
1. Tahapan pembuatan parutan buah pepaya
a) Mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan dan memilih pepaya
yang memiliki kualitas bagus
b) Pepaya dikupas dan dicuci hingga bersih
c) Pepaya diparut tipis-tipis dengan ukuran 1 cm dan ditimbang sesuai
dengan takaran yag ditentukan.
2. Tahapan pembuatan tempe
Adapun prosedur pembuatan tempe dapat dijelaskan menjadi beberapa
sebagai berikut, meliputi :
a) Mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan
b) Menyortir kacang kedelai dan memisahkan yang baik dan busuk.
Kondisi kedelai yang bagus yang digunakan dalam pembuatan tempe
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c) Sebelum merebus kedelai, terlebih dahulu kedelai direndam selama
12-16 jam
d) Merebus kedelai hingga setengah matang, selanjutnya ditiriskan
e) Memisahkan kacang kedelai dari kulit ari
f) Kacang kedelai yang telah terpisah dengan kulit arinya direbus hingga
mengeluarkan buih.setelah itu kacang kedelai ditiriskan
g) Meletakan kacang kedelai pada nampan lalu diratakan dan
dikeringkan pada suhu ruangan
h) Pada setiap kadar buah pepaya muda ditambahkan 100 gram kacang
kedelai
i) Menambahkan ragi (R. oligosporus) lalu dicampur hingga merata dan
dibungkus menggunakan plastik.
j) Memfermentasikan bahan-bahan yang sudah dicampurkan selama 3
hari pada suhu ruang.
E. Hasil
Tabel : Hasil uji organoleptik
Uji organoleptik

Responden/
Pengulangan

tekstur
K

A

B

C

D

T1

T2

Rasa
T3

T4

K

T1

T2

T3

T4
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Dst
…
F. Kesimpulan
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................
G. Pertanyaan Diskusi
1. Mengapa perlu dilakukan sortasi dalam tahap pembuatan tempe?
2. Mengapa pada tahap perendaman dibutuhkan waktu selama 12-16 jam?
3. Jenis ragi apa yang dibutuhkan dalam pembuatan tempe?
4. Apa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pembuatan tempe?
5. Jelaskan pengaruh penambahkan parutan buah pepaya muda pada
pembuatan tempe?
H. Format laporan
1. Acara (judul, hari, tanggal, waktu, tempat)
2. Tujuan
3. Kajian Pustaka
4. Alat, Bahan dan cara kerja
5. Hasil
6. Pembahasan
7. Kesimpulan
8. Daftar Pustaka
9. Lampiran (dokumentasi)
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Lampiran 4
ISNTRUMEN PENILAIAN SISWA
Instrumen Penilaian Kognitif
A. Kisi-kisi soal posttest
Soal

Indikator

C1

C2

C3

3.10.1 Menjelaskan
prinsip-prinsip
bioteknologi

Jumlah
C4

C5

C6

Soal

1

1

2

1

2

2

konvensional.
Total soal

1. Dua jenis bioteknologi yaitu bioteknologi modern dan bioteknologi
konvensional. Pembuatan tempe termasuk dalam bioteknologi jenis
apa? Jelaskan! (15)
2. Ada 2 kelompok siswa yang melakukan percobaan mengenai
pembuatan tempe. Proses pembuatan tempe disamakan, waktu
fermentasi ditetapkan selama 48 jam. Namun, yang berbeda adalah
satu kelompok siswa membuat tempe dengan penambahan buah
pepaya muda sebanyak 2 ons, satu kelompok yang lain membuat
tempe dengan penambahan buah pepaya muda sebanyak 6 ons.
Berdasarkan kejadian di atas, coba jelaskan pengaruh penambahan
buah pepaya muda terhadap kualitas (tekstur dan rasa) tempe. (15)
Perhitungan Nilai :
=

30

88

100
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Pedoman Penilaian Kognitif
No

Kunci Jawaban

Poin 10

Poin 5

Poin 0

Tergolong bioteknologi konvensional, karena tempe

Siswa menjawab

Siswa menjawab

Siswa hanya

Siswa

yang diproduksi, memanfaatkan mikroba dan tidak

tempe tergolong

tempe tergolong

menjawab tergolong

tidak

menggunakan rekayasa genetika.

bioteknologi

bioteknologi

bioteknologi

menjawab

konvensional,

konvensional,

konvensional, tanpa

atau

disertai

disertai penjelasan

memberikan

jawaban

penjelasan

namun kurang

penjelasan.

salah

lengkap.

lengkap.

Tempe dengan pembahan buah pepaya muda sebanyak

Siswa menjawab

Siswa menjawab

Siswa hanya

Siswa

2 ons memiliki kadar protein yang tinggi dibandingkan

disertai

disertai penjelasan

menyebutkan tempe

tidak

tempe dengan penambahan buah pepaya muda

penjelasan yang

yang kurang

dengan penambahan

menjawab

sebanyak 6 ons. Tekstur dan rasa yang dimiliki tempe

lengkap.

lengkap.

parutan pepaya muda

atau

dengan penambahan buah pepaya muda sebanyak 6

sebanyak 2 ons

jawaban

lebih bagus dibandingkan dengan tempe yang

memberikan pengaruh

salah

ditambahkan buah pepaya sebanyak 2 ons. Hal ini

yang lebih

disebabkan oleh banyaknya penambahan buah pepaya

dibandingkan tempe

muda dalam tempe. Karena semakin banyaknya buah

dengan pembahan

1

2

Poin 15

88

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
89

pepaya yang ditambahkan maka akan semakin tinggi

buah pepaya sebanyak

juga kemungkinan kontaminasi karena buah pepaya

6 ons

memiliki kadar air yang cukup tinggi dan tidak baik
untuk fermentasi dalam waktu lama karena dapat
menyebabkan pembusukan dan tumbuhnya jamur yang
tidak diinginkan.
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PENILAIAN AFEKTIF
Pengamatan Perilaku/ Sikap Ilmiah
No.

Aspek yang dinilai

1

1.

Rasa ingin tahu (curiosity)

2.

Ketelitian dalam melakukan
kerja individu
Ketelitian dan kehati-hatian
dalam kerja kelompok
Ketekunan dan tanggung
jawab dalam bekerja secara
individu maupun kelompok
Ketrampilan saat
berkomunikasi dalam
diskusi kelompok

3.
4.

5.

2

3

Keterangan

Rubrik Penilaian Perilaku
No

Rubrik

Aspek yang dinilai

1.

Menunjukkan rasa
ingin tahu

2.

Ketelitian dalam
melakukan kerja
individu

1. Tidak menunjukkan rasa ingin tahu,
tidak antusias, pasif
2. Menunjukkan rasa ingin tahu, tidak
antusias, pasif
3. Menunjukkan rasa ingin tahu yang
besar, antusias, aktif
1. Melakukan pekerjaan tidak sesuai
prosedur, bekerja dengan tergesagesa, hasil tidak tepat.
2. Melakukan pekerjaan sesuai
prosedur, hati-hati dalam bekerja,
hasil tidak tepat.
3. Melakukan pekerjaan sesuai
prosedur, hati-hati dalam bekerja,
88
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3.

Ketelitian dan kehatihatian dalam kerja
kelompok

1.

2.

3.

4.

Ketekunan dan
tanggung jawab dalam
bekerja secara individu
maupun kelompok

1.

2.
3.

5.

Ketrampilan saat
berkomunikasi dalam
diskusi kelompok

1.

2.

3.

hasil tepat.
Melakukan kerja dengan tergesagesa secara bersama dengan teman
sekelompok, dengan hasil yang
tidak tepat.
Melakukan kerja dengan hati-hati
secara bersama dengan teman
sekelompok, dengan hasil yang
tidak tepat.
Melakukan kerja dengan hati-hati
secara bersama dengan teman
sekelompok, dengan hasil yang
tepat.
Tidak bersungguh-sungguh dalam
menjalankan tugas, tidak
mendapatkan hasil
Tekun dalam menjalankan tugas,
tidak mendapatkan hasil terbaik
Tekun dalam menjalankan tugas,
mendapatkan hasil terbaik dan tepat
waktu
Tidak aktif bertanya, tidak
mengemukakan gagasan,
menghargai pendapat orang lain
Aktif bertanya, tidak
mengemukakan gagasan,
menghargai pendapat orang lain
Aktif bertanya, aktif berpendapat,
menghargai pendapat orang lain.

Kriteria Penilaian
Jumlah Skor
13 – 15
10 – 12
7–9
4–6
1–3

Nilai
95
90
85
80
75
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Lembar Penilaian Perilaku/ sikap (Afektif)
No.

Nama Siswa

1

Siswa A

2

Siswa B

3

......

1

Aspek yang dinilai
2
3
4

5

Jumlah
Skor

4
5

LEMBAR OBSERVASI PSIKOMOTORIK
Lembar Pengamatan Observasi Presentasi
No.

Aspek yang Dinilai

1.

Percaya diri

2.

Kerjasama kelompok

3.

Keterampilan menjelaskan

4.
5.

Kecakapan dalam menanggapi
pertanyaan
Berpikir kritis dalam menjawab
Jumlah

Keterangan:

1 : Kurang
2 : Cukup
3 : Baik

Tingkat Kemampuan
1
2
3
4

Nilai
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4 : Baik Sekali

No.

Nama Siswa

Lembar Penilaian Observasi Presentasi
Aspek yang dinilai
Jumlah
Skor
1
2
3
4
5

Nilai

1.
2.
3.
4.

=

100

LEMBAR OBSERVASI PRAKTIKUM
Lembar pengamatan keterampilan saat praktikum
No.

Aspek penilaian

1.

Perhatian siswa akan
penjelasan guru

2.

Keterampilan siswa dalam
percobaan menggunakan alat
dan bahan

3.

Partisipasi siswa dalam
mengikuti jalannya percobaan

4.

Ketelitian dan prosedur yang
benar dalam menjalankan
percobaan sesuai ketentuan

1

2

3

4
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5.

Ketertarikan siswa akan metode
percobaan
Keterangan : 1
2
3
4

: Kurang
: Cukup
: Baik
: Baik Sekali

Lembar Penilaian Observasi Praktikum
No.

Nama Siswa

Aspek yang dinilai
1

2

3

Jumlah
Skor

4

1
2
3
4
5

=

Format Laporan Tertulis
A. Acara Praktikum (5)
1. Judul
2. Hari/tanggal
3. Waktu
4. Tempat

100

Nilai
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B. Tujuan (5)
C. Kajian Pustaka (15)
D. Alat dan Bahan (5)
E. Cara Kerja (5)
F. Hasil (15)
G. Pembahasan (20)
H. Kesimpuhan (10)
I. Daftar Pustaka (5)
J. Lampiran (5)
Perhitungan Nilai
=

100

Aspek yang Dinilai

Skor

Pedoman Penilaian Laporan Tertulis

2
3
A. Acara Praktikum

Kriteria Penilaian
Menuliskan 2 komponen dari judul, hari/tanggal,
waktu dan tempat
Menuliskan 3 komponen dari judul, hari/tanggal,
waktu dan tempat
Menuliskan semua komponen dari judul,

4

hari/tanggal, waktu dan tempat namun ada yang
tidak lengkap.

5
1
B. Tujuan
3

Menuliskan dengan lengkap dan benar dari judul,
hari/tanggal, waktu dan tempat.
Menyebutkan tujuan tetapi tidak sesuai KI dan KD
Menyebutkan tujuan benar sesuai KI dan KD
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Aspek yang Dinilai

Skor

94

5
3
6
C. Kajian Pustaka

9
12
15
1

Kriteria Penilaian
Menyebutkan tujuan dengan benar dan lengkap,
sesuai KI dan KD
Mencantumkan kajian pustaka namun tidak sesuai
dengan topik praktikum.
Mencantumkan kajian pustaka sesuai dengan topik
percobaan namun tidak lengkap.
Mencantumkan kajian pustaka lengkap namun
penulisan tidak sistematis.
Mencantumkan kajian pustaka lengkap, sistematis
tetapi tidak disertakan sumber.
Mencantumkan kajian pustaka lengkap, sistematis,
dan disertai sumber.
Mencatat 50% alat dan bahan dan tidak sesuai
dengan yang sudah dipraktekkan
Mencatat 70% alat dan bahan benar tetapi tidak

D. Alat dan Bahan

3

lengkap dan sesuai dengan yang sudah
dipraktekkan

5
E. Cara Kerja

2
3
5

F. Hasil

5

Mencatat alat dan bahan dengan lengkap dan
benar sesuai dengan yang sudah dipraktekkan
Mencatat cara kerja tidak urut tetapi sesuai dengan
yang dipraktekkan
Mencatat cara kerja secara urut tetapi tidak
lengkap dan sesuai dengan yang dipraktekkan
Menulis cara kerja secara urut, lengkap sesuai
yang dipraktekkan
Disajikan dalam bentuk tabel, sesuai dengan yang
dipraktekkan tetapi keterangan 50% benar
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Aspek yang Dinilai

Skor

95

7

Kriteria Penilaian
Disajikan dalam bentuk tabel, sesuai dengan yang
dipraktekkan tetapi keterangan 75% benar
Disajikan dalam bentuk tabel dan sesuai dengan

15

4
8
G. Pembahasan

12
16
20
2
4

yang dipraktekkan dengan disertai keterangan
yang benar
Pembahasan tidak sesuai dengan poin
pembahasan.
Pembahasan sesuai dengan poin pembahasan
namun tidak lengkap.
Pembahasan lengkap tetapi tidak didukung teori.
Pembahasan lengkap dan didukung dengan teori
yang sedikit.
Pembahasan lengkap dan didukung dengan teori
yang kuat.
Kesimpulan tidak menjawab tujuan.
Kesimpulan yang diberikan mengarah untuk
menjawab tujuan namun tidak lengkap.
Kesimpulan menjawab tujuan dan lengkap, tetapi

H. Kesimpulan
8

masih mencantumkan bagian yang seharusnya
dicantumkan pada pembahasan.

10

I. Daftar Pustaka

2
3

Kesimpulan singkat dan lengkap, serta menjawab
tujuan.
Mencantumkan daftar pustaka tidak lengkap.
Mencantumkan daftar pustaka lengkap (sesuai
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Aspek yang Dinilai

Skor

96

Kriteria Penilaian
dengan kajian pustaka atau pendapat orang lain
yang digunakan dalam laporan) namun banyak
bersumber dari blog.

4
5

J. Lampiran (berupa
dokumentasi/foto)

3
5

Mencantumkan pustaka dari sumber terpercaya
(bukan blog) tetapi penulisan tidak benar.
Mencantumkan pustaka dari sumber terpercaya
dan penulisan sudah benar.
Mencantumkan lampiran namun tidak disertai
keterangan.
Mencantumkan lampiran, lengkap dengan
keterangan.
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Instrumen Penilaian Kinerja
Kelas

: XII

Kelompok

: ..................

No

Aspek

1

Persiapan

2

Pelaksanaan

3

Kegiatan akhir

Skor

Kategori Penilaian

1

Alat dan bahan
Prosedur pembuatan tempe
Prosedur uji organoleptik
Membersihkan dan mengembalikan alat/bahan
Mengumpulkan laporan
Skor Total
Nilai

Perhitungan Penilaian
=

20

88

100

2

3

4
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Pedoman Penilaian Kinerja

Aspek

Skor
1

2

3

4

1. Persiapan

Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang

Alat dan bahan yang

Alat dan bahan yang

Alat dan bahan yang

digunakan kurang

digunakan kurang

digunakan lengkap,

digunakan lengkap,

lengkap dan anggota

lengkap, tetapi anggota

namun anggota

kelompok mengetahui

kelompok tidak

kelompok mengetahui

kelompok kurang

kegunaan dari semua

mengetahui semua

kegunaan dari beberapa

memahami kegunaan

alat.

kegunaan alat.

alat.

alat.
2. Pelaksanaan

Prosedur Pembuatan
tempe
Prosedur Uji
Organoleptik

Tidak sesuai prosedur

Beberapa langkah kerja

Sesuai dengan prosedur

Sesuai prosedur dan

yang tertera pada LKS.

tidak sesuai dan tidak

tapi tidak berurutan.

berurutan

berurutan
Tidak sesuai prosedur

Tidak sesuai dengan

Sesuai dengan prosedur,

Sesuai prosedur dan

yang tertera pada LKS.

prosedur, tidak jujur

tidak jujur dalam

selalu jujur dalam

dalam memberikan skor,

memberikan skor, serta

memberikan skor, serta

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
90

Skor

Aspek

1

2
serta selalu berubah-

3
tidak berubah-ubah

4
tidak berubah-ubah

ubah
.
3. Kegiatan Akhir

Membersihkan dan
Mengembalikan
Alat/Bahan

Tidak membersihkan

Alat dan bahan hanya

Alat dan bahan

Alat dan bahan sudah

dan mengembalikan

dibersihkan dan tidak

dibersihkan dan

dibersihkan dan

alat/bahan yang

dikembalikan, atau alat

dikembalikan namun

dikembalikan dengan

digunakan

dan bahan dikembalikan

tidak lengkap.

lengkap.

namun tidak
dibersihkan.

Mengumpulkan Laporan

Tidak mengumpulkan

Mengumpulkan laporan

Mengumpulkan laporan

Mengumpulkan laporan

laporan.

tidak tepat waktu, yaitu

satu hari setelah batas

tepat waktu.

2 hari setelah batas

pengumpulan.

pengumpulan.
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Lampiran 5
Hasil Uji Organoleptik
Uji organoleptik

Responden/
Pengulangan

A

B

C

D

E

F

G

H

tekstur

Rasa

K

T1

T2

T3

T4

K

T1

T2

T3

T4

1

3

3

1

4

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

2

1

1

2

1

2

1

3

1

2

4

3

2

1

2

2

2

1

1

2

3

1

3

1

1

1

1

1

1

2

1

3

1

4

1

1

2

1

3

1

3

2

2

3

4

2
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1
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1

1
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I

J

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

4

1

1

1

2

1

2

1

3

2

3

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

3

1

3

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

3

1

1

1

1

2

1

3

2

1

4

3

1

1

1

1

2

1

2,07

1,97

2,07

3,13

1,2

1

1,43

1,2

1,7

1

Rata-rata
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Hasil Rata-Rata Uji Organoleptik
Uji Organoleptik
Responden

Tekstur

Rasa

K

T1

T2

T3

T4

K

T1

T2

T3

T4

A

2

2.33

2.66

3

1.33

1

1.66

1.33

1.66

1

B

1.66

2.66

1.33

3.66

1.33

1

1.66

1.33

2.33

1

C

2.66

1.66

2

3.33

1

1

1.66

1.33

1.66

1

D

2.33

2.33

2

3.66

1.33

1

1.66

1.33

1.66

1

E

2

1.33

2

3

1.33

1

1.66

1.33

1.66

1

F

2

2

1.66

3.33

1

1

1.33

1

1.33

1

G

2

1.66

1.66

3.33

1.33

1

1.33

1.33

1.33

1

H

2.33

1.33

1.66

4

1.33

1

1

1

2

1

I

1.66

2

2.33

1

1

1

1.33

1.33

1.66

1

J

2

2.33

3

3

1

1

1

1

1.66

1

Rata-Rata

2.064

1.963

2.03

1.429 1.231 1.695

1

3.131 1.198

1
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Lampiran 6
Uji statistik pengaruh penambahan buah pepaya muda terhadap kualitas
(tekstur dan rasa) pada tempe
Test Statistics

a,b

TEKSTUR
Chi-Square
df
Asymp. Sig.

RASA

30.921

28.116

4

4

.000

.000

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: PERLAKUAN

Uji Kruskal Wallis untuk melihat pengaruh penambahan buah pepaya muda
terhadap kualitas tempe (tekstur dan rasa) dengan tingkat kepercayaan 95%,
menunjukan nilai Asymp.Sig sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari taraf
signifikan 0,05 (0,000 ≤ 0,05), sehingga dapat diambil keputusan bahwa
kelompok perlakukan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tekstur dan
rasa pada tempe yang dengan penambahan buah buah pepaya muda dihasilkan,
hal tersebut didukung juga oleh pemberian skor dari respon dan perhitungan
statistik pada setiap perlakukan yang mengalami perbedaan nyata.
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Lampiran 7
Dokumentasi

Tahap Sortasi

Tahap Pencucian

Tahap Perebusan

Tahap Pengupasan

Tahap Penirisan dan pendinginan

Tahap peragian

Tahap pengemasan

Tahap inkubasi

107

