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ABSTRACT 

 

The aimofthis research was to determineandcompare thecontent of water, ash, protein, 

andcarbohydrate in the processing of tempe production fromboth imported and 

local(Grobogan) soybean. Measurement of water content by oven method, ash content 

by furnice method, while protein content by kjeldahl method, and carbohydrate content 

by anthrone method. Data was analyzed byTtestwiththreereplications, andtocompare 

the averagetreatment  used a95% confidenceinterval. The result of this research 

indicates that the highest water content can be found in the imported  soybean soaking 

stage is 63,86%. The highest ash content can be found in the imported soybeen sorting 

stage is 5,1%. The highest content of protein and carbohydrate can be found in the local 

soybean sorting stage are 32,68% and 4,33%. It is also found that the percentage of the 

content of water, ash, protein and also carbohydrate in local soybean is higher than in 

imported soybean for all stages include sorting, soaking, and tempe. The value of the 

content of water, ash, and protein in both imported and local (Grobogan variety) 

soybean tempe has already fulfilled the SNI quality standard for tempe No. 

01‐3144‐2009. 
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PENDAHULUAN 

 

Tempe adalahproduk pangan dari kedelai yang difermentasikan menggunakan kapang 

Rhizopus oligosporus. Tempe merupakanmakanan tradisonal yang berasal dari Indonesia dan 

sudah dikenal sejak berabad-abad lalu, terutama dalam tatanan budaya makan masyarakat 

Jawa.Selain itu tempe juga sebagai bahan pangan yang bernilai gizi tinggi terutama sebagai 

sumber protein (Anonim
1
, 2011) 

Menurut Kasmidjo(1990)dalam Anonim
2
(2011)melalui proses pembuatan tempe, kedelai 

menjadi lebih enak dimakan karena rasa dan aroma kedelai berubah sama sekali setelah menjadi 

tempe. Proses pembuatan tempe adalah cara untuk mengubah kedelai agar mudah dicerna dan 

enak rasanya.  

Beberapa proses pembuatan tempe antara lain: mensortasi kedelai yang akan dipilih, 

proses sortasi ini penting untuk menghilangkan kotoran pada kedelai, kedelai yang keriput dan 

pecah. Setelah disortasi, kedelai kemudian dicuci.Setelah dicuci kedelai direbus 30 menit dan 

didiamkan 1 malam.Keesokan harinya Sebelum dilakukan perebusan ke dua, kedelai dikupas 

kulit ari nya dan dicuci dahulu.Pengupasan kulit ini bertujuan untuk membuang kulit kedelai, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa
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sebab bila kulit kedelai tidak dibuang maka kapang tempe tidak dapat tumbuh pada biji kedelai. 

Perebusan ke dua dilakukan selama 30 menit.Setelah itu kedelai ditiriskan hingga kering.Tujuan 

penirisan ini untuk mengurangi kadar air pada kedelai yang akan mempengaruhi aktifitas air 

dari bahan. Pada aktifitas air yang tinggi, kemungkinan pertumbuhan mikroorganisme termasuk 

di dalamnya adalah bakteri sangat memungkinkan, sehingga pertumbuhan kapang tempe akan 

kalah bersaing, sehingga proses pembuatan tempe akan gagal, seperti berasa asam, busuk atau 

bahkan kapangnya tidak tumbuh sama sekali. Setelah penirisan kemudian diberi ragi dan 

diinkubasi selama 2 hari hingga menjadi tempe (Santosa, 1993). 

Menurut Ali (2008) dalamWidyanti(2011) perendaman bertujuan untuk melunakkan biji 

dan mencegah pertumbuhan bakteri pembusuk selama fermentasi.Selain itu juga betujuan untuk 

memberikan kesempatan kepada keping-keping kedelai menyerap air sehingga menjamin 

pertumbuhan kapang menjadi optimum. Selama proses perendaman, biji mengalami proses 

hidrasi, sehingga kadar air biji naik sebesar kira-kira dua kali kadar air semula, yaitu mencapai 

62 - 65 %.Perebusan bertujuan untuk melunakkan biji kedelai dan memudahkan dalam 

pengupasan kulit serta bertujuan untuk menonaktifkan tripsin inhibitor yang ada dalam biji 

kedelai. Pada perebusan I bertujuan untuk mengurangi bau langu dari kedelai dan dengan 

perebusan akan membunuh bakteri yang yang kemungkinan tumbuh selama perendaman. 

Sedangkan, perebusan ke - II dilakukan selama 30 menit atau ditandai dengan mudah 

terkelupasnya kulit kedelai jika ditekan dengan jari tangan. 

Selama ini bahan baku tempe adalah kedelai impor. Oleh karena itu, Indonesia perlu 

mengembangkan varietas-varietas kedelai untuk mengatasinya. Varietas kedelai tersebut 

diharapkan dapat diolah menjadi tempe yang memiliki sifat fisik dan kimia yang cukup baik 

(Suhartanti, 2011).  

Penggunaan kedelai lokal misalnya Grobogan untuk pembuatan tempe lebih baik 

dibanding kedelai impor. Hal ini dikarenakan kedelai lokal yang tersedia adalah kedelai yang 

baru saja dipanen sehingga lebih segar, sementara kedelai impor biasanya sudah disimpan 

bertahun-tahun. Disamping itu kedelai lokal bukan merupakan kedelai transgenik seperti kedelai 

impor.Kedelai yang ditanam di negara-negara maju 80% adalah organisme yang telah 

dimodifikasi secara genetik (Anonim
3
, 2009). Syarat mutu tempe kedelai menurut Standart 

Nasional Inodesia 01-3144-2009 mengandung protein  minimal 16 %, kadar air maksimal 65%, 

kadar abu maksimal 1,5%. 

Sampai sejauh ini penelitian mengenai tahapan pembuatan tempemasih belum banyak 

dilakukan. Maka berdasarkan latar belakang di atastujuan dari penelitian ini adalah : 

Menentukandan membandingkan kadar air, abu, protein, dan karbohidrat pada tahapan 

pembuatan tempe dari kedelai impor maupun lokal (Grobogan). 

 

METODE PENELITIAN 

Bahan 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kedelai impor yang diperoleh dari 

Kopti Salatiga dan kedelai lokal (Grobogan) dari petani di Grobogan, Purwodadi. 

 

Bahan Kimia 

Bahan kimia yang digunakan dalam penelitian ini adalah HCl (PA, E-Merck, Germany), 

H2SO4(PA, E-Merck, Germany), Akuades, Reagen Anthrone (PA, E-Merck, Germany), Na2CO3 

(PA, E-Merck, Germany). 

 

Piranti 

Piranti yang digunakan dalam penelitian ini adalah oven (Memmert type U-30), 

desikator, neraca analitik (Acis AD 300), neraca (mettler H80), furnace (Vulcan A-550), 

Spektrofotometer (Optizen 2120 uv), Sentrifuge (EBA-21), Waterbath (Smic 5064), Kertas 

saring, Grinder. 

 

Pembuatan Tempe(Santosa, 1993) 

100 gram kedelai impor dan lokal (Grobogan) yang sudah disortir dan dicuci hingga 

bersih direbus selama 30 menit.Setelah itu kedelai direndam dalam air perebus selama 24 jam, 
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kemudian dikuliti hingga bersih.Kedelai yang sudah dikuliti tersebut di rebus lagi 30 menit lalu 

ditiriskan dan didinginkan. Setelah dingin kedelai dicampur dengan 1 gram ragi tempe. 

Kemudian kedelai dibungkus dengan plastik yang dilubangi kecil-kecil dan diinkubasi pada 

suhu ruang selama 48 jam. 

 

Preparasi Sampel 

Kedelai dan tempe yang berasal dari kedelai Grobogan dan impor yang sudah jadi 

dihaluskan dengan mortar, selanjutnya kedelai dan tempe yang telah halus tersebut menjadi 

sampel yang akan diuji kadar air, abu, karbohidrat, dan protein. 

 

Pengukuran Kadar Air Kedelai dan Tempe (AOAC, 1970) 

1 gram kedelai atau 1 gram tempe ditimbang dalam cawan petri yang telah diketahui 

beratnya, kemudian dioven pada suhu 100-102
0
C selama 4 jam. Kemudian cawan didinginkan 

dalam desikator dan ditimbang. Diulangi perlakuan tersebut sampai diperoleh berat yang 

konstan ( selisih penimbangan berturut-turut kurang dari 0.2 mg ). 

 

Pengukuran Kadar Abu Kedelai danTempe (Sudarmadji dkk, 1997) 

1 gram kedelai atau 1 gram tempe ditimbang ke dalam cawan porselin yang telah kering 

dan telah diketahui beratnya, kemudian pijarkan dalam furnicesampai diperoleh abu berwarna 

keputih-putihan. Masukkan cawan dan abu ke dalam desikator dan ditimbang bobot abu setelah 

dingin. 

 

Pengukuran Kadar Protein Kedelai dan Tempe  

Kadar protein diukur dengan menggunakan metode kjeldahl di Universitas Katolik 

Soegijapranata dengan spesifikasi alat sebagai berikut: UDK VELP 142 untuk destilasi dan DK 

20 VELP untuk destruksi. 

 

Pengukuran Kadar Karbohidrat dengan Metode Anthrone (Sadasivam dan Manickam, 

2007) 
0,1 g kedelai atau tempe ditimbang kemudian dihidrolisis dengan 5 ml larutan 2,5 N HCl 

dan dipanaskan dalam waterbath selama 3 jam, setelah dingin dinetralisir dengan Na2CO3. 

Larutan sampel dimasukkan dalam labu ukur 100 ml dan digenapkan dengan akuades hingga 

garis tera lalu dipusingkan selama 30 menit dengan kecepatan 3.000 rpm. 0,5 ml supernatan 

ditambah 2 ml reagen Anthrone, lalu dipanaskan dalam waterbath selama 8 menit pada suhu 

40˚C, setelah dingin dilakukan pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer pada 

panjang gelombang 630 nm. 

 

Analisis Data 

Data (kadar air, abu,karbohidrat, dan protein) untuk tiap-tiap tahapan proses pembuatan 

tempe yaitu penyortiran, perendaman, dan tempe dianalisis dengan menggunakan Uji T (Steel 

dan Torrie, 1981) dengan 2 perlakuan dan 3 kali ulangan. Sebagai perlakuan adalah tempe 

dengan kedelai lokal dan tempe dengan kedelai impor. Untuk membandingkan purata antar 

perlakuan digunakan selang kepercayaan 95 %. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kadar Air Kedelai dan Tempe Impor maupun Lokal 

 

Purata kadar air kedelai dan tempe impor maupun lokal( x ± SE) ditunjukkan padaTabel 

1 dan Gambar 1 
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Tabel 1.Kadar Air Kedelai dan TempeImpor maupun Lokal 

Tahap Sampel Kadar Air (
b
/b%) 

( x ± SE) 

SNI 1995 Kedelai SNI 2009 Tempe 

1 KI 11,42 ± 0,4278 (a) maks. 14 % - 

KL 13,27 ± 1,0516 (b) maks. 14 % - 

2 KI 63,86 ± 0,7103 (a) - - 

KL 62,58 ± 3,1534 (a) - - 

3 KI 56,81 ± 7,1507 (a) - maks. 65 % 

KL 55,41 ± 4,8755 (a) - maks. 65% 
Keterangan :Angka-angka yang diikuti huruf yang berbeda menunjukkan antar perlakuan berbeda secara 

bermakna, sedangkan angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan antar 

perlakuan tidak berbeda secara bermakna. 

1 (penyortiran), 2 (perendaman), 3(tempe) 

KI (Kedelai Impor), KL (Kedelai Lokal) 

Keterangan ini juga berlaku untuk Tabel 2, 3, 4, dan 5 maupun Gambar 2,3, dan 4 

 

Dari Tabel 1 terlihat bahwa purata kadar air pada tahap penyortiran kedelai impor 

dengan kedelai lokal terdapat beda yang bermakna. Sedangkan purata kadar air tahap 

perendaman dan tempe antara kedelai impor dengan kedelai lokal tidak memiliki beda yang 

bermakna. Menurut Balai Penelitian Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian (anonim
4
, 

2011) bobot biji kedelai Grobogan 18 gram per 100 butir biji kedelai.Sedangkan bobot biji 

kedelai impor berkisar antara 14-17 gram per 100 butir biji kedelai (anonim, 2008).Perbedaan 

ukuran biji berpengaruh pada nilai kadar air. Ukuran biji kedelai lokal lebih besar dibandingkan 

biji kedelai impor sehingga kadar air kedelai lokal lebih tinggi. Nilai kadar air kedelai impor dan 

lokal tahap penyortiran dari hasil pengukuran ini telah sesuai dengan Standar Nasional 

Indonesia (SNI) untuk kedelai  No01‐3922‐1995, yaitu maksimal kadar air kedelai sebesar 14 % 

b/b (SNI, 1995). Sedangkan nilai kadar air tempe dari kedelai impor dan lokal dari 

hasilpengukuran ini juga telah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk tempe No 

01‐3144‐2009, yaitu maksimal kadar air tempe sebesar 65 % b/b(SNI, 2009). Kadar air untuk 

tiap-tiap tahapan proses pembuatan tempe dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Histogram Kadar Air (%) Kedelai dan Tempe Impor maupun Lokal 

 

Gambar 1 menunjukan nilai kadar air kedelai lokal pada tahap penyortiran lebih tinggi 

dibandingkan kedelai impor. Sedangkan pada tahap perendaman dan setelah menjadi tempe 

nilai kadar air kedelai lokal lebih rendah dibandingkan kedelai impor.Menurut Ali (2008) 

dalamWidyanti (2011) perendaman bertujuan untuk melunakan biji kedelai dan memberi 
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kesempatan keping-keping kedelai menyerap air sehingga pertumbuhan kapang menjadi 

optimum.Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelum nya yang dilakukan Widyastuti (2010), 

bahwa kadar air tempe dari kedelai lokal lebih rendah dibandingkan tempe dari kedelai impor. 

Hal ini menunjukan bahwa kedelai lokal lebih rendah menyerap air dan kedelai impor lebih 

banyak menyerap air pada tahap pembuatan tempe. 

 

2. Kadar Abu Kedelai dan Tempe Impor maupun Lokal  

Purata kadar abukedelai dan tempe impor maupunlokal ( x ± SE) ditunjukkan padaTabel 

2 dan Gambar 2 

 

Tabel 2.Kadar AbuKedelai dan Tempe Impor maupun Lokal 

Tahap Sampel Kadar Abu (%) 

( x ± SE) 

SNI 2009 Tempe 

1 KI 5,1 ± 0,4310  (a) - 

KL 4,47 ± 0,2025 (b) - 

2 KI 0,92 ± 0,1416 (a) - 

KL 1,08 ± 0,0877 (b) - 

3 KI 1,47 ± 0,2025 (a) maks. 1,5 % 

KL 1,25 ± 0,0248 (b) maks. 1,5 % 

 
Dari Tabel 2 terlihat bahwa purata kadar abu tahap penyortiran, tahap perendaman, dan 

tempe dari kedelai impor maupun kedelai lokal terdapat beda yang bermakna. Kadar abu untuk 

tiap-tiap tahapan proses pembuatan tempe dapat dilihat pada Gambar 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Histogram Kadar Abu (%) Kedelai dan Tempe Impor maupun Lokal 

 

Berdasarkan Gambar 2, pada tahap penyortiran nilai kadar abu kedelai impor lebih 

tinggi dibandingkan kedelai lokal. Hal ini sesuai dengan penelitian Wijaya, (2002) yang 

menyatakan kadar abu kedelai impor 4, 97% dan kadar abu kedelai lokal 4,54%.Pada tahap ini 

juga nilai kadar abu paling tinggi jika dibandingkan pada tahap perendaman dan setelah jadi 

tempe.Besarnya kadar abu berhubungan dengan mineral suatu bahan (Sudarmadji, 1989). 

Sehingga nilai kadar abu yang tinggi pada kedelai menunjukan kandungan mineral yang 

terdapat pada kedelai lebih tinggi dibanding dengan kandungan mineral yang terdapat pada 

tempe. Nilai kadar abu tahap perendaman lebih rendah jika dibandingkan saat sudah menjadi 

tempe.Hal ini diduga karena mineral yang terkandung dalam kedelai terlarut dalam air 

perendaman.Hasil pengukuran kadar abu diatas juga telah sesuai dengan Standar Nasional 

Indonesia (SNI) untuk tempe No 01‐3144‐2009, yaitu maksimal kadar abu tempe sebesar 1,5 % 

b/b(SNI, 2009). 
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3. Kadar Protein Kedelai dan Tempe Impor maupun Lokal 

Purata kadarproteinkedelai dan tempeimpor ( x ± SE) maupunlokal ditunjukkan 

padaTabel 3 dan Gambar 3 

 

Tabel 3. Kadar Protein Kedelai dan Tempe Impor maupun Lokal 

Tahap Sampel Kadar Protein (%) 

( x ± SE) 

SNI 2009 Tempe 

1 KI 31,47 ± 2,3452  (a) - 

KL 32,68 ± 6,1497 (a) - 

2 KI 15,16 ± 1,4792 (a) - 

KL 16,15 ± 1,7519 (a) - 

3 KI 20,72 ± 3,2339 (a) min. 16 % 

KL 21,31 ± 3,3531 (a) min. 16 % 

 

Dari Tabel 3 terlihat bahwa purata kadar protein tahap penyortiran, perendaman dan 

setelah jadi tempe dari kedelai impor maupun lokal tidak memiliki beda yang bermakna. Kadar 

protein tahap penyortiran pada kedelai impor maupun lokal lebih tinggi dibandingkan kadar 

protein tahap perendaman dan setelah jadi tempe. Pada tahap penyortiran kadar protein kedelai 

impor maupun lokal paling tinggi. Menurut Anglemier dan Mongomery (1976) dalam Suhaidi 

(2003)menurunnya kadar protein seiring dengan lamanya perendaman sehingga komponen 

protein terlarut dalam air. Perendaman juga mengakibatkan lunaknya struktur biji kedelai 

sehingga air lebih mudah masuk kedalam struktur selnya sehingga kadar air semakin tinggi. 

Oleh karena itu pada tahap penyortiran kedelai impor dan lokal kadar protein paling tinggi dan 

setelah tahap perendaman kedelai impor maupun lokal protein mengalami penurunan. 

Sedangkan setelah menjadi tempe kandungan protein kedelai impor maupun kedelai lokal 

meningkat. Peningkatan kadar protein ini dikarenakan adanya proses fermentasi yang 

membebaskan asam amino hasil aktivitas enzim proteolik dari tempe (Cahyadi, 2006).Kadar 

protein untuk tiap-tiap tahapan proses pembuatan tempe dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Histogram Kadar Protein (%)Kedelai dan Tempe Impor maupun Lokal 

 

Pada Gambar 3 menunjukan kadar protein kedelai lokal pada tahap penyortiran, 

perendaman, dan setelah menjadi tempe lebih tinggi dibandingkan kadar protein kedelai 

impor.Hal ini dikarenakan masa simpan kedelai impor dari saat panen sampai dipasarkan di 

Indonesia lebih lama daripada kedelai lokal.Masa simpan yang lama ini mengakibatkan protein 

kedelai menurun (Ginting, dkk, 2009).Nilai kadar protein tempe ini juga telah sesuai dengan 
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Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk tempe No 01‐3144‐2009, yaitu minimal kadar protein 

tempe sebesar 16 %(SNI, 1992). 

 

4. Kadar Karbohidrat Kedelai dan Tempe Impor maupun Lokal  

Purata kadar Karbohidrat kedelai dan tempe impor maupunlokal ( x ± SE) ditunjukkan 

padaTabel 4 dan Gambar 4 

 

Tabel 4. Kadar KarbohidratKedelai dan Tempe Impor maupun Lokal 

Tahap Sampel Kadar Karbohidrat (%) 

( x ± SE) 

1 KI 4,09 ± 2,5181  (a) 

KL 4,33 ± 1,7164 (a) 

2 KI 3,32 ± 0,6618(a) 

KL 3,39± 1,1957(a) 

3 KI 3,85 ± 1,5641(a) 

KL 3,58 ± 0,4618(a) 

 

Pada penelitian ini kadar karbohidrat yang dianalsia adalah karbohidrat total. Menurut 

Badan Pengawasan Obat dan makanan (2005) dalam Anonim(2012) Karbohidrat total meliputi 

gula, pati, serat pangan dan komponen karbohidrat lain. Total karbohidrat dalam pengukuran 

karbohidrat ini dianalisa dengan uji anthrone. Dasar dari reaksi ini adalah kemampuan 

karbohidrat untuk membentuk turunan furfural dengan keberadaan asam dan panas, yang 

kemudian diikuti dengan reaksi dengan anthrone yang menghasilkan warna biru 

kehijauan.Lebih lanjut menurut Koehler (1952) dalam anonim(2012) uji anthrone memiliki 

kelebihan dalam hal sensitifitas dan kesederhanaan ujinya. Sejumlah kecil karbohidrat dapat 

memberikan warna yang terdeteksi dengan menggunakan spektrofotometer. 

Dari Tabel 4 terlihat bahwa purata kadarkarbohidrattahap penyortiran, perendaman dan 

setelah jadi tempe dari kedelai impor maupun lokal tidak memiliki beda yang bermakna.Kadar 

karbohidrat pada proses pembuatan tempe dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Histogram Kadar Karbohidrat  (%)Kedelai dan Tempe Impor maupun Lokal 

 

Kadar karbohidrat pada tempe tidak banyak berubah jika dibandingkan dengan kedelai. 

Namun karena adanya enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kapang tempe, maka kadar 

karbohidrat pada tempe lebih mudah dicerna didalam tubuh dibandingkan yang terdapat pada 

kedelai. Proses fermentasi yang terjadi pada tempe berfungsi untuk mengubah senyawa makro 

molekul komplek yang terdapat pada kedelai ( seperti protein, lemak, dan karbohidrat) menjadi 
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senyawa yang lebih sederhana seperti peptida, asam amino, asam lemak dan monosakarida (Ali 

(2008) dalam Dwinaningsih (2010)).  

 

5. Kadar Air, Abu, Protein, dan Karbohidrat pada Setiap Tahapan Proses Pembuatan 

Tempe dari Kedelai Impor dan Grobogan 

Nilai keseluruhan dari kadar air, abu, protein, dan karbohidrat pada setiap tahapan proses 

pembuatan tempe dari kedelai impor maupun lokal ditunjukan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Kadar Air, Abu, Protein, Karbohidrat  Kedelai dan Tempe Impor maupun Lokal 

Tahapan 

Kadar Air (b/b 

%) Kadar Abu (%) 
Kadar Protein 

(%) 
Kadar Karbohidrat 

(%) 

KI KL KI KL KI KL KI KL 

1 11,42 13,27 5,1 4,47 31,47 32,68 4,09 4,33 

2 63,86 62,58 0,92 1,08 15,16 16,15 3,32 3,39 

3 56,81 55,41 1,47 1,25 20,72 21,31 3,85 3,58 
 

Dari Tabel 5 terlihat bahwa kadar air tertinggi pada kedelai impor tahap perendaman. 

Nilai kadar air yang tinggi disebabkan karena pada saat perendaman keping-keping kedelai 

menyerap air sehingga pertumbuhan kapang menjadi optimum (Ali (2008) dalam Widyanti 

(2011)). 

Kadar abu tertinggi pada kedelai impor tahap penyortiran. Besarnya kadar abu 

berhubungan dengan mineral suatu bahan (Sudarmadji, 1989). Sehingga nilai kadar abu yang 

tinggi pada kedelai impor menunjukan kandungan mineral yang terdapat pada kedelai impor 

lebih tinggi dibanding dengan kandungan mineral yang terdapat pada kedelai lokal. 

Kadar protein tertinggi pada kedelai lokal tahap penyortiran.Hal ini disebabkan masa 

simpan kedelai impor dari saat panen sampai dipasarkan di Indonesia lebih lama daripada 

kedelai lokal.Masa simpan yang lama ini mengakibatkan protein kedelai menurun (Ginting, dkk, 

2009). 

Kadar karbohidrat tertinggi pada kedelai lokal tahappenyortiran.Kadar karbohidrat pada 

tempe tidak banyak berubah jika dibandingkan dengan kedelai. Namun karena adanya enzim 

pencernaan yang dihasilkan oleh kapang tempe, maka kadar karbohidrat pada tempe lebih 

mudah dicerna didalam tubuh dibandingkan yang terdapat pada kedelai (Ali (2008) dalam 

Dwinaningsih (2010)). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Kadar air tertinggi pada tahap perendaman kedelai impor yaitu 63,86%. Kadar abu 

tertinggi pada tahap penyortiran kedelai impor yaitu 5,1%. Kadar protein dan 

karbohidrat tertinggi pada tahap penyortiran kedelai lokal yaitu 32,68% dan 4,33%. 

2. Nilai Kadar air, abu, protein, dan karbohidrat kedelai lokal lebih tinggi dibandingkan 

kedelai impor baik pada tahap penyortiran, perendaman dan tempe. 

3. Nilaikadar air, abu, protein tempe kedelai impor maupun lokal (varietas Grobogan) 

telah memenuhi standar mutu SNI untuk tempe No 01-3144-2009. 

Saran 

1. Dilakukan perbandinganmenggunakan kacang koro dan biji saga. 

2. Dilakukan perbandingan lama perendaman antara 19 – 24 jam. 
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