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ABSTRAK
Tempe adalah produk fermentasi dari Indonesia yang memiliki kandungan gizi yang
tinggi. Perbedaan cara pembuatan tempe dari masing-masing pengrajin akan berpengaruh
pada keragaman mikrob dan mutu tempe yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui kandungan dan keragaman jenis mikrob dari tempe yang ada di
pasaran daerah Bogor. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, populasi kapang berkisar
antara 4,23–6,15 log CFU/g; khamir berkisar 4,23–9,11 log CFU/g , bakteri asam laktat
(BAL) 6,84–9,88 log CFU/g, dan nilai pH tempe antara 5,27–7,40. Selain kapang,
keragaman mikrob pada tempe adalah khamir dan BAL. Dengan menggunakan API test
kit C20AUX (khamir) dan 50 CH (BAL), isolat-isolat khamir dan BAL yang dapat
ditemukan pada tempe adalah Candida famata, Candida pelliculosa, dan Candida
lusitaniae. Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus brevis,
Lactococcus lactis ssp lactis, dan Leuconostoc mesenteroides ssp mesenteroides.
Kata kunci: cara pembuatan, kandungan mikrob, keragaman mikrob, tempe.

ABSTRACT
Tempeh is Indonesian fermented product which contains high nutritious compounds
including ergosterol (provitamin D) that known has the capacity in reducing blood
cholesterol content. Ergosterol was not found in soybean but found in tempeh as the
fermented soybean product. Different tempeh processing conducted by the producer will
influence the diversity of the microorganism and the quality of tempeh. The objectives of
the research were to find out the diversity of the types of microorganism and orgesterol
contents in various tempeh sold in the market around Bogor area. The results showed the
population of mold, yeast and lactic acid bacteria of various tempeh bought in the market
were in the range of 4.23–6.15 log CFU/g; 4.23–9.11 log CFU/g and 6.84–9.88 log
CFU/g, respectively, and the pH of tempeh was also varied between 5.27–7.40.
Ergosterol contents in tempeh were also varied between 245.84–681.65 ppm. Besides
mold, yeast, and lactic acid bacteria were also contribute the diversity of the
microorganisms in tempeh. Yeast species found in tempeh were identified using API test
kit C20AUX as Candida famata, Candida pelliculosa and Candida lusitaniae. Lactic
acid bacteria found in tempeh were also identified using API 50 CH and found several
species such as Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum, Lactobacilus brevis,
Lactococcus lactis ssp lactis, and Leuconostoc mesenteroides ssp mesenteroides.
Keywords: ergosterol, microbial diversity, procedure of manufacture, tempeh, total
microorganisms.
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PENDAHULUAN
Untuk pembuatan tempe diperlukan beberapa tahapan yang meliputi
perebusan bahan baku, perendaman, pengupasan kulit, pemberian laru atau ragi
tempe, pengemasan, dan pemeraman. Laru atau ragi tempe mengandung mikrob
terutama kapang, diantaranya adalah kapang Rhizopus oligosporus, R. oryzae, R.
arrhizus, R. stolonifer atau Mucor javanicus. Masing-masing kapang tersebut
mempunyai aktivitas enzim yang berbeda yang nantinya akan berpengaruh terhadap mutu tempe yang dihasilkan, yaitu terhadap aroma dan kandungan nutrisi
tempe. Selain itu, mutu tempe juga dipengaruhi oleh beragamnya mikrob yang
berperan selama fermentasi tempe ( Feng et al. 2007).
Dari beberapa peneliti terdahulu diketahui bahwa mikrob lain yang berperan
selama fermentasi tempe adalah khamir, bakteri asam laktat (BAL) dan bakteribakteri gram negatif lainnya. Pada proses pembuatan tempe, terdapatnya khamir
tidak menghambat pertumbuhan kapang tempe R.oligosporus dan bahkan
penambahan khamir dan BAL tertentu pada pembuatan tempe dapat meningkatkan mutu tempe.
Tujuan dari penelitian ini selain untuk mengetahui kandungan mikrob dan
memetakan populasi mikrob pada tempe (kapang-khamir dan bakteri asam laktat)
pada beberapa jenis tempe yang ada dipasaran di daerah Bogor juga untuk
mengisolasi serta mengidenifikasi mikrob yang berperan pada tempe.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dalam tahapan penelitian yang meliputi survei
kebeberapa pengrajin di daerah Bogor, pemilihan sampel tempe, analisa sampel
tempe terpilih (mikrobiologi dan kimia), isolasi dan identifikasi mikrob yang
berperan pada beberapa sampel tempe ( Gambar1).
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Gambar 1 Diagram alir tahapan penelitian.

Analisis sampel
a. Analisis total kapang, khamir, dan BAL (Da Silva et al. 2013)
b. Isolasi kapang, khamir, dan BAL
c. pH  Analisis pH dilakukan dengan menggunakan pH meter yang telah
dikalibrasi menggunakan buffer pH 4 dan 7.
d. Isolasi dan identifikasi isolate kapang, khamir, dan BAL
Identifikasi kapang dilakukan secara mikroskopis dengan slide culture
sedangkan untuk khamir dan BAL dilakukan secara mikroskopis, yaitu pewarnaan
sederhana (Hadioetomo 1993), pewarnaan Gram (BAM 2001), uji katalase, serta
uji reaksi biokimia menggunakan API test kit 20C AUX dan API test kit 50 CH
(Bio Mérieux 2010). Untuk kapang dan khamir dilakukan uji sifat karakteritik
terhadap amilolitik, proteolitik, dan lipolitik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Survei Pengrajin Tempe
Dari survei yang dilakukan terhadap beberapa pengrajin tempe, secara
umum cara pembuatan tempe yang dilakukan oleh pengrajin tempe di Bogor
adalah sama, yaitu perebusan kedelai, perendaman, pengupasan kulit, penambahan laru, pengemasan, dan pemeraman. Perbedaan dari masing-masing pengrajin adalah pada frekuensi perebusan, lama perendaman kedelai, dan lama
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fermentasi (Tabel 1). Dan berdasarkan hasil pada Tabel 1 terutama adanya
perbedaan cara pengolahannya antar pengrajin maka untuk penelitian tahap
berikutnya dipilih tempe dari enam pengrajin, yaitu tempe A, B, C, D, F, dan G.
Analisa Mikrobiologi
Hasil analisa mikrobiologi yang meliputi jumlah kapang, khamir, dan
bakteri asam laktat (BAL) dari beberapa pengrajin tempe di Bogor yang terpilih
(A, B, C, D, E, dan G) dapat dilihat pada Gambar 2. Dari Gambar 2 dapat
diketahui bahwa selain kapang, pada semua sampel tempe terpilih ditemukan
adanya khamir dan bakteri asam laktat (BAL).
Dari penelitian ini ,sampel tempe terpilih mempunyai kandungan kapang
yang berkisar antara 104–105 CFU/g, khamir 104–109 CFU/g, dan BAL berkisar
antara 105–109 CFU/g. Dari peneliti terdahulu, pada tempe yang diproduksi secara
tradisional dan komersial ditemukan adanya khamir yang tumbuh secara spontan
(Samson et al. 1987).
Tabel 1 Tahapan pembuatan, jenis laru dan sumber air
tempe di daerah Bogor
Tahapan dan jenis laru
Sumber
Lama
Perendaman Perebusan
pengrajin
fermentasi
(jam)
(kali)
(jam)
A
20
2
48
B
12
1
36
C
12
1
40
D
12
1
36
E
12
1
36
F
12
1
48
G
12
1
24
H
12
2
36
I
12
1
36

yang digunakan dari 9 pengrajin

Laru
Raprima
Raprima + Onggok
Raprima + Onggok
Raprima + Onggok
Raprima + Onggok
Raprima + Onggok
Raprima + Onggok
Raprima + Onggok
Raprima + Onggok

Sumber air
Sumur
PAM
Sungai
Sumur
Sumur
Sumur
Sumur
Sumur
Sumur

Khamir tidak menghambat pertumbuhan kapang tempe R.oligosporus dan
penambahan khamir tertentu pada pembuatan tempe dapat meningkatkan
kandungan ergosterol atau provitamin D (Feng 2006). Khamir yang dapat tumbuh
selama fermentasi dan penyimpanan tempe adalah Saccharomyces cerevisiae;
S.boulardii; Picchia dan Kluveromyces (Feng et al. 2007). Adanya mikrob lain
seperti khamir dan BAL pada tempe kedelai yang difermentasi kapang R.
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oligosporus dapat meningkatkan nilai gizi tempe serta menghambat pertumbuhan
bakteri patogen (Nout et al. 1995).

Gambar 2 Kandungan mikrob (kapang, khamir, dan BAL) dari sampel tempe yang ada di
Bogor.

Derajat Keasaman (pH )
Nilai pH dari sampel tempe yang digunakan dalam penelitian ini berkisar
antara pH 5,37,3 (Gambar 3). Dari Gambar 3 dapat diketahui bahwa pH tertinggi
ada pada sampel A dan pH terendah adalah sampel G. Semakin lama waktu
fermentasi maka pH akan mengalami penurunan.

Gambar 3 Nilai pH dari enam sampel tempe terpilih yang ada di Bogor.

Peningkatan pH selama proses fermentasi tempe disebabkan oleh keberadaan kapang R. oligosporus yang memiliki aktivitas proteolitik yang tinggi yang
dapat memecah senyawa protein menjadi asam-asam amino dan amonia. Kebera-
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daan senyawa amonia yang bersifat basa inilah yang menyebabkan pH tempe
mengalami peningkatan secara bertahap.
Isolasi dan Identifikasi Mikrob
 Kapang
Dari enam (6) sampel tempe terpilih yang digunakan dalam penelitian ini
hanya ditemukan 1 jenis kapang, yaitu dari genus Rhizopus. Hal ini disebabkan
karena memang para pengrajin menggunakan laru yang sama, yaitu laru Raprima
LIPI dan kapang yang digunakan adalah dari jenis Rhizopusoligosporus. Dan dari
hasil uji sifat karakteristik yang meliputi sifat amilolitik, proteolitik, dan lipolitik
diperoleh hasil bahwa isolate kapang tempe memberikan hasil positif terhadap uji
amilolitik, lipolitik, dan proteolitik.
 Khamir
Dengan menggunakan API C 20 AUX, 6 isolat teridentifikasi sebagai
Candida famata, isolat lainnya diketahui sebagai Candida pelliculosa dan
Candida lusitaniae. Candida pelliculosa (Hansenula/Pichia anomala) hanya
ditemukan pada sampel tempe F. Spesies ini pernah diisolasi oleh Samson et al.
(1987) dari tempe komersial yang ada di Belanda. Sama seperti C. pelliculosa,
Candida lusitaniae (Clavisporalusitaniae) juga merupakan satu dari 16 spesies
khamir yang ditemukan oleh Samson et al. (1987) pada tempe komersial di
Belanda. Khamir C. Famata dapat tumbuh pada ketiga sampel yang diidentifikasi,
C. pelliculosa yang hanya ditemukan pada tempe D demikian juga khamir C.
Lusitaniae juga hanya ditemukan pada tempe B.
Terhadap isolate khamir yang sudah teridentifikasi dilakukan uji karakteristik yang meliputi aktivitas amilolitik, proteolitik, dan lipolitik. Khamir C. famata
dan C. pelliculosa mempunyai aktivitas amilolitik, lipolitik, dan proteolitik,
sedangkan C. Lusitaniae tidak bersifat amilolitik tetapi hanya mempunyai sifat
lipolitik dan proteolitik.
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 Bakteri asamlaktat (BAL)
Identifikasi BAL dengan menggunakan API 50 CH dan hanya dilakukan
terhadap isolat yang bersifat katalase negatif dan Gram positif. Jenis BAL yang
tumbuh pada sampel tempe bervariasi dan ini diduga dipengaruhi oleh perbedaan
metode produksi yang diterapkan oleh masing-masing produsen. Menurut
Seumahu et al. (2013) ternyata perbedaan proses pembuatan dan lingkungan
produksi dapat menyebabkan perbedaan jenis mikrob pada tempe. Dengan
menggunakan API test kit untuk BAL, yaitu API 50 CH dari 7 isolat yang
diidentifikasi, 3 isolat diketahui sebagai Lactobacillus plantarum. Isolat lainnya
diketahui sebagai Lactobacillus fermentum, Lactobacillus brevis, Lactococcus
lactis, dan Leuconostoc mesenteroides. L. plantarum terdapat pada ketiga sampel
tempe.
L. fermentum merupakan BAL yang bersifat heterofermentatif pada tempe C
dan ditemukan pada tahap perendaman kedelai dan pada fermentasi 72 jam. L.
Fermentum juga ditemukan pada produk tahu fermentasi (Chao et al. 2008) dan
tauco (Liu et al. 2012). L. fermentum diketahui memiliki efek penghambatan
terhadap Escherichia coli, Salmonella typhi, Staphylococcus aureus (Klayraung et
al. 2008), serta Pseudomonas ssp. (Srinu et al. 2013). L. brevis merupakan BAL
heterofermentatif dan mempunyai aktivitas anti mikrob terhadap bakteri patogen,
diantaranya

Escherichia

coli,

Klebsiella

pneumoniae,

Salmonella

typhi,

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, dan Bacillus subtilis (Elida
2002; Rusdhy & Gomaa 2013).
KESIMPULAN
Metode produksi tempe dari masing-masing pengrajin tempe berbeda pada
lama perendaman (12–20 jam), frekuensi perebusan yaitu, antara 1–2 kali dan
lama fermentasi 24–48 jam. Laru tempe yang dipergunakan umumnya adalah laru
Raprima yang diperbanyak lagi dengan menggunakan onggok kecuali untuk A
menggunakan laru Raprima. Kandungan mikrob tempe bervariasi antara 104–106
CFU/g (kapang); 104–109 CFU/g (khamir) dan 105–109 CFU/g (BAL); serta pH
tempe bervariasi antara pH 5,3–7,3. Jenis kapang yang berperan pada tempe di
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Bogor adalah kapang Rhizopusoligosporus; khamir dari jenis Candida famata,
Candida lusitaniae, dan Candida pelliculosa. BAL yang berperan dalam sampel
tempe adalah Lactobacillus plantarum 1, L. fermentum 1, L. brevis 1, Lactococcus
lactisssp lactis, dan Leuconostoc mesenteroidesssp mesenteroides.
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