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Tabel 1.Siklus Hidup Apis mellifera 

No  Umur Lebah  Ratu Pejantan  Pekerja  
1 Periode Telur 3 3 3 
2 Periode Larva 6 7 4 
3 Perode Pupa/Kepompong 12 14 11 
4 Muncul Lebah Dewasa pada Hari Ke... 21 24 28 

 Masa hidup 2-4 tahun 90 hari 40 hari 
Sumber : Lamerkabel (2011) 
 
2.2.1 Telur 

Lebah madu berkembang melalui proses yang disebut metamorfosis lengkap. Lebah 
memulai kehidupan sebagai telur. Ratu meletakkan telur satu ke sel. Setiap telur menempel 
di dasar sel dan terlihat seperti sebutir beras kecil. Saat pertama kali diletakkan telur akan 
berdiri tegak. Selama tiga hari dibutuhkan telur untuk menetas, perlahan menekuk sehingga 
terbaring rata di bagian bawah sel. Lapisan telur kemudian larut menghasilkan larva kecil 
berbentuk C yang panjangnya kurang lebih 1,6 mm dan berdiameter kurang lebih 0,4 mm 
(Frazier, 2011). Telur lebah berdasarkan asalnya dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:  
a. Telur yang Berasal dari Lebah Ratu 

Terdapat 2 jenis telur yang dihasilkan lebah ratu yaitu telur fertil dan infertil. Telur fertil 
adalah telur yang dibuahi spermatozoa, yang akan menetas menjadi lebah ratu dan lebah 
pekerja. Telur infertil adalah telur yang tidak dibuahi spermatozoa, yang akan menetas 
menjadi lebah jantan. Telur infertil dikeluarkan lebah ratu jika ratu sudah tua dan koloni 
sudah padat untuk membentuk koloni baru. Jenis telur yang dihasilkan lebah ratu tergantung 
bentuk sel tempat bertelur yang disediakan oleh lebah pekerja. Lebah ratu sebelum bertelur 
mengamati sarang yang akan dijadikan tempat bertelur. Pengamatan dilakukan sekitar 24 
jam. Lebah ratu akan mengenali sel dengan kaki depannya atau ujung abdomennya saat akan 
meletakkan telur (Stone, 2006).  

Dalam koloni lebah madu ada tiga jenis sel yaitu : 
1. Sel calon ratu mempunyai bentuk, ukuran dan lokasi yang unik. Selnya lebih besar 

memanjang kebawah seperti kacang dan terletak di pinggir bawah sisiran serta 
menggantung vertikal. Jenis telur yang dikeluarkan pada sel tersebut adalah telur fertil. 

2. Sel calon pekerja bentuknya lebih kecil dibanding sel calon jantan dan ratu, letaknya 
ditengah secara horizontal. Jenis telur yang dikeluarkan pada sel tersebut adalah sel fertil. 

3. Sel calon jantan bentuknya lebih besar dari sel calon pekerja dan ratu, letaknya di pinggir 
secara horizontal setelah sel-sel calon pekerja. Jenis telur yang dikeluarkan pada sel 
tersebut adalah telur infertil.  
Telur yang dikeluarkan ratu pada sel-sel akan menjadi lebah dengan strata yang sesuai 

dengan bentuk selnya, hal ini juga tergantung jenis makanan yang diberikan oleh lebah 
pekerja pada larva. Calon ratu diberi makan royal jelly, calon pekerja diberi makan worker 
jelly, polen dan madu, sedangkan calon pejantan diberi makan drone jelly. Besarnya sel ratu 
memungkinkan larva calon ratu menerima makanannya secara berlebihan, sehingga 
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perkembangan organ tubuhnya lebih sempurna dan proses kelahirannya lebih cepat 
dibandingkan dua strata lainnya (Thrasyvoulou dan Benton, 1982). 
b. Telur yang Berasal dari Lebah Pekerja  

Lebah pekerja mempunyai sifat parthogenesis yaitu apabila ratu mati atau hilang dan 
larva calon ratu tidak ada, lebah pekerja akan bertindak sebagai laying worker, yaitu lebah 
pekerja yang mampu bertelur. Telur yang dihasilkan adalah telur infertil dan akan 
berkembang menjadi lebah pejantan. Seekor lebah pekerja hanya mampu bertelur sebanyak 
28 butir seumur hidupnya. Secara alami koloni lebah membesarkan sel-sel lebah ratu dalam 
3 kondisi yaitu pada saat ratu tua, ratu hilang, atau pergi meninggalkan koloni (Stone, 2006). 

 
Tabel 2.Perkembangan bobot telur lebah pekerja 

Hari  Status perkembangan Bobot (mg) Panjang (mm) Sumber makanan 

1 Telur  0,132 1,2 Yolk 

2 Telur -  Yolk 

3 Telur 0,09  Yolk 

Sumber : Stone (2006)  

2.2.2 Larva 
Frazier (2011) menyatakan bahwa larva merupakan fase lebah madu setelah telur 

menetas berbentuk tempayak tanpa kaki dan berwarna putih yang rebah melingkar dalam 
dasar sel sarang. Larva lebah pekerja, ratu, dan drone yang sehat berwarna putih mutiara 
dengan penampilannya berkilat. Larva muda meringkuk dalam bentuk menyerupai huruf C 
dibagian bawah sel dan terus berkembang selama periode larva sampai pada akhirnya 
memenuhi sel. Semua serangga termasuk lebah tahap larva adalah tahap pertumbuhan. Lebah 
pekerja memberi makan sejumlah besar makanan larva berkembang untuk mengakomodasi 
pertumbuhan yang luar biasa tersebut. Menurut Thrasyvoulou dan Benton (1982) bahwa fase 
larva calon ratu memerlukan waktu selama 5 1/2  hari, larva calon pekerja 6 hari dan larva 
calon jantan 6 1/2  hari. Panjang larva pertama kali menetas sekitar 1,6 mm, diameter 0,4 mm 
dan bobotnya kurang lebih 0,08 mg. Larva lebah pekerja tumbuh sangat cepat, kenaikan 
bobot badannya sekitar 1500 kali dalam 5 hari. Larva lebah ratu dan jantan pertumbuhannya 
2 kali lebih cepat dibandingkan lebah pekerja. Saat telur diletakkan di dasar sel, lebah pekerja 
rutin mengontrol sel dan begitu telur menetas, royal jelly secepatnya diletakkan di dasar sel. 
Seekor larva dapat melibatkan 2785 lebah pekerja yang mengerumuni sel berisi larva tersebut 
untuk merawatnya selama 10 jam.  

2.2.3 Pupa 
Stadia pupa adalah periode terakhir sebelum berganti kulit menjadi dewasa.Kepala, 

mata, antena, mulut, dada, kaki, dan abdomen memperlihatkan karakteristiklebah dewasa, 
hanya sayap yang masih kecil dan belum berkembang. Selamaperkembangan fase pupa 
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kutikula secara bertahap menjadi gelap dan perubahanwarna ini dapat digunakan untuk 
menentukan umur pupa. Otot-otot dan sistem organ pada stadia pupa mengalami perubahan 
secara besar-besaran menjadi bentukdewasa. Stadia pupa berakhir sekitar 12 hari bagi lebah 
pekerja dan 14 hari bagilebah pejantan, sedangkan bagi ratu 7-8 hari, kemudian diikuti 
dengan berakhirnyapergantian kulit menuju tahap dewasa (Winston, 1987). 

2.2.4 Dewasa 
 Larva memasuki fase pupa, lebah pekerja akan menutupi pintu sel rapat-rapat. Tubuh 

pupa terjadi perubahan tercepat dengan ditandai tumbuhnya organ-organ lebah dan jaringan 
tubuh dewasa disertai dengan perubahan warna yang setiap tampak lebih jelas. Sewaktu 
berkembang lebah akan memakan sebagian tutup sel sebagai jalan keluar dengan 
menggunakan rahang bawah dan dibantu lebah pekerja kemudian lebah ratu muda pada hari 
ke 15-16, lebah pekerja muda pada hari ke 20-21 dan lebah pejantan pada hari ke 22-24 
(Thrasyvoulou dan Benton, 1982). Lebah ratu adalah lebahpenelur seumur hidup untuk 
menjamin kelestarian koloni. Lebah ratu melakukanperkawinan hanya dalam satu musim 
kawin dengan beberapa lebah jantanpilihannya. Perkawinan terjadi diudara (kawin terbang) 
berlangsung selama 2-10hari. Jumlah telur yang dihasilkan pada awal bertelur biasanya 
sedikit, tetapi lamakelamaan telurnya bertambah kira-kira 500-1000 butir telur sehari. Ratu 
dapat hidupselama 5-7 tahun dalam suatu koloni, namun kemampuan bertelurnya 
mulaimenurun pada tahun ke tiga. Lebah ratu juga berperan sebagai pabrik penghasil 
senyawa kimiaberupa feromon yang merupakan bahan pemersatu koloni (Sihombing, 1997). 

Lebah pekerja mempunyai organ reproduksi yang tidak berkembang dengan 
sempurna, tetapi lebah tersebut mampu melakukan semua tugas didalam koloni dengan 
organ yang dimilikinya. Tugas-tugas didalam sarang diantaranya adalah membuat sisiran 
sarang, memelihara telur, larva dan pupa, menyediakan makanan untuk ratu dan jantan, 
mempertahankan koloni dari serangan musuh, mengatur temperatur dan kelembapan dalam 
sarang, serta mematangkan dan menyimpan madu (Sihombing, 1997). Jumlah lebah pekerja 
dalam satu koloni sangat bervariasi. Masa hidup lebah pekerja rata-rata hanya 4 minggu 
sampai 6 minggu. Lebah jantan hanya mempunyai fungsi untuk mengawini ratu. Lebah 
inimempunyai mata yang besar, antena yang panjang dan sayapnya lebih besar darikedua 
kasta. Lebah jantan badannya lebih besar dibanding lebah pekerjadan jumlahnya hanya 
beberapa ratus saja. Pada masa paceklik, anak-anak jantan danlebah jantan akan dibunuh 
oleh lebah rumah tangga karena tidak dikehendaki (Winston, 1987). 
a. Bobot Lebah 

Bobot lebah yang baru keluar dari sel mempunyai kisaran rata-rata antara 81- 
151 mg pada lebah pekerja, 196-225 mg pada lebah jantan dan 178-292 mg pada 
lebah ratu (Winston, 1987).  

b. Panjang Tubuh Lebah 
Panjang tubuh lebah yang baru keluar dari sel mempunyai kisaran rata-rata antara 

11,5 – 14,1 mm lebah pekerja, 15,0 – 17,5 mm lebah pejantan, 18,0 – 20,0 mm lebah 
ratu. Pada lebah pekerja, semakin besar ukuran fisiknya semakin produktif pula dalam 
beraktivitas, misalnya dalam hal mengumpulkan pakan (Febriana, Mahajoeno dan 
Listyawati, 2003). 

c. Panjang Sayap Lebah 
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Karakter morfologi lebah madu pekerja mempunyai panjang sayap sekitar 8,54-10,01 
mm (Andereb et al, 2012). 

2.3 Nutrisi Lebah Madu 
Sihombing (1997) menyatakan bahwa kebutuhan zat-zat pakan pada lebah madu berbeda 

sesuai dengan fase pertumbuhan dan kasta lebah. Nektar dan tepungsari  adalah nutrisi yang 
berbeda untuk mekanisme makan anakan dan lebah dewasa. Kedua bahan pakan ini 
menyediakan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang dibutuhkan lebah madu. 
Winston (1987) menambahkan bahwa kebutuhan nutrisi larva berbeda dengan kebutuhan 
nutrisi bagi lebah dewasa. Protein sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan 
larva, tetapi lebah dewasa kebutuhan nutrisi untuk bertahan hidup sepenuhnya dari 
karbohidrat. 

Proteinadalahpenyusunutamasel-seltubuhdanerathubungannyadenganpertumbuhan. 
Karbohidrat merupakan sumber energiyang membentuk senyawa-senyawa organik utama 
yang terdapat dalam tubuh danberperan dalam mendukung struktur dan fungsi-fungsi semua 
jaringan tubuh. Lemak memainkan peran fungsional yang esensial dan sangatluas dalam 
perkembangan evolusi insekta (Sihombing, 1997). Cadangan lemak sebagai sumber 
energisangat esensial untuk aktivitas terbang dan pertumbuhan lebah madu selama 
periodetertentu. Lebah madu memerlukan vitamin-vitamin yang tepatbersama zat makanan 
lainnya. Kebutuhan vitamin untuk berbagai spesies lebah tidakberbeda dengan hewan 
vertebrata. Vitamin sangat baik untuk pertumbuhan danperkembangan reproduksi (Winston, 
1987).  

Air diperlukan oleh lebah madu untuk pertumbuhan danperkembangan larva. Air juga 
diperlukan untuk mengaturtemperatur dan kelembaban sarang pada saat kondisi lingkungan 
tidak nyaman. Air sangat terbatas ketersediaannya maka lebah madu akan memakan 
persediaanmakanannya dengan cepat agar memperoleh air metabolis dan mencoba 
bertahandalam sarang. Makanan telah habis persediaannya maka mereka terpaksabermigrasi 
untuk mendapatkan air (Sihombing, 1997). Kehidupan larva lebah pekerja pada dua hari 
pertama memakan 60-80% pakan yang dihasilkan oleh kelenjar hypopharyng dan 20-40% 
cairan seperti susu yang merupakan campuran sekresi kelenjar mandibular dengan sekresi 
kelenjar hypopharyng lebah pekerja muda. Hari ketiga pakan larva lebah pekerja lebih 
banyak berasal dari kelenjar hypopharyng, sehingga terjadi penurunan kualitas dan jenis 
protein pada makanannya. Larva lebih banyak memakan polen karena larva sedang 
mengalami perkembangan sehingga membutuhkan protein pada fase hari kelima (Winston, 
1987). 

Lebah pekerja muda yang telah lahir beberapa jam mulai mengkonsumsi polen yang 
diambil sendiri dari sel dan mencapai konsumsi maksimum ketika berumur lima hari. Lebah 
muda tersebut diberi pakan oleh lebah pekerja dewasa. Polen dibutuhkan selama 8-10 hari 
pertama kehidupannya untuk perkembangan kelenjar dan pertumbuhan bagian dalam tubuh. 
Polen tidak lagi diperlukan kecuali bila lebah pekerja merawat anakan dan memberi makan 
larva. Lebah memerlukan protein yang berasal dari polen untuk perkembangan kelenjar 
hypopharyng dan lemak tubuh, sehingga bila tepungsari tersebut sangat terbatas untuk 
dikonsumsi, maka dapat menyebabkan perkembangan kelenjar lambat dan umur lebih pendek 
(Winston et al, 1983).Lebah madu memiliki beberapa mekanisme untuk memproses nektar 
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dan tepungsari agar dapat dimakan pada setiap stadium perkembangan dan kasta sehingga 
sesuai dengan yang dibutuhkan. Pakan lebah ratu berbeda dengan pakan larva lebah pekerja. 
Larva ratu mendapat royal jelly lebih banyak dibandingkan dengan lebah pekerja. Gizi yang 
dibutuhkan oleh lebah pekerja tidak hanya berasal dari tepungsari tetapi juga madu. Madu 
yang dikonsumsi oleh lebah pekerja menyediakan gula sebagai sumber energi sehingga 
apabila persediaan madu tidak memadai maka lebah pekerja akan mati (Winston, 1987). 

 
2.4 Pakan Lebah Madu 
2.4.1 Nektar 

Nektar adalah cairan manis yang dihasilkan oleh tanaman, biasanya baunya harum 
dan mengandung larutan gula yang kadarnya bervariasi. Nektar kaya akan berbagaibentuk 
karbohidrat (3% - 87%), seperti sukrosa, fruktosa, dan glukosa. Nektar juga mengandung 
sedikit senyawa-senyawa amino, amida-amida,asam-asam organik, vitamin-vitamin, 
senyawa-senyawa aromatik, dan juga mineral. Nektar berfungsi sebagai pemikat bagi hewan, 
khususnya insekta agar datang mendekati bunga untuk membantu penyerbukan tanaman 
(Sihombing, 1997). Nektar dibedakan menjadi dua menurut bagian tumbuhan yang 
menghasilkannya yakni, nektar floral dihasilkan dari bunga sedangkan nektar extrafloral 
dihasilkan dari bagian selain bunga, seperti pada bagian pelepah daun dan sebagainya. Energi 
yang diperlukan oleh lebah madu sebagian besar berasal dari nektar.  Kandungan zat-zat 
makanan dalam nektar tergantung dari sumber nektardan musim. Nektar yang 
dikumpulkanoleh lebah pekerja tidak dapat langsung dimakan oleh anakan dan dewasa, 
tetapidiproses dahulu menjadi madu. Koloni yang normal memerlukan nektar sebanyak150-
250 kg setiap tahun (Winston, 1987). 

2.4.2 Tepungsari 
Tepungsari atau polen adalah bagian organ jantan pada bunga yang mengandung 

protein. Tepungsari sebagai sumber protein dapat meningkatkan kemampuan lebah ratu untuk 
meletakkan telur dan memperpanjang waktu hidup. Hal ini menjadikan tepung sari sebagai 
pakan penting bagi koloni lebah untuk memproduksikan royal jelly.Kandungan protein pada 
polen berkisar antara 6% - 28% (Winston, 1987). Tepung sari (benang sari/serbuk sari bunga) 
atau bee pollen merupakan serbuk halus yang terdapat pada anther-anther bunga. Tepungsari 
ini mengandung zat gizi yaitu zat hidrat arang, protein (dalam bentuk asam amino essensial), 
asam lemak essensial, vitamin, mineral, enzim dan hormon yang dibutuhkan tubuh untuk 
proses regenerasi sel-sel jaringan (Minarti, 2010).  

Kandungan protein tepungsari sangat bervariasi, tergantung jenis tanamannya. 
Tepungsari juga mengandung lemak 1% - 20% (rata-rata kurang dari 5%), gula, serat, 
vitamin, mineral yang semuanya penting untuk lebah (Winston, 1987). Tepungsari diperoleh 
dari bunga yang dihasilkan oleh anther sebagai sel kelamin jantan tumbuhan. Lebah madu 
mempunyai alat dan cara khusus untuk mengumpulkan dan membawa polen dari bagian 
bunga tersebut dengan menggunakan mulut, lidah dan hampir semua bagian luar tubuh untuk 
memanen butir-butir polen yang ukurannya sangat kecil (0,01– 0,1 mm) dari bunga dan 
menggunakan sebuah keranjang khusus yang disebut corbicula atau polen basket di kaki 
belakang untuk membawa polen dalam bentuk pellet ke sarang (Minarti, 2010). 
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Kandungangizipadatepungsaridan pasta 
tempekedelaidisajikanpadaTabel3dankandunganasam amino 
tepungsaridankacangkedelaidisajikanpadaTabel4.  

Tabel 3. KandunganGiziTepungsaridan Pasta Tempe Kedelai dalam 100 g 

Komponen Tepungsari* Pasta Tempe Kedelai** 
Air 5 g 59 g 

Protein 10-40 g 46 g 
Karbohidrat 13-55 g 19 g 

Lemak 1-13 g 10 g 
Serat 2-5 g 2,5 g 
Abu 2-6 g 2,3 g 

Vitamin 9,2 mg 9,3 g 
Mineral 1-15 % 2,6 g 

Sumber : Somerville (2000)* , Mursyid (2014)** 
 
Tabel 4.Kandungan Asam-amino Tepungsari danKacangKedelai 
 Kebutuhan minimum koloni % Tepungsari %* Kacang Kedelai %** 
Arginine 3,0 4,5 7,72 
Histidine 1,5 3,2 3,44 
Lysine  3,0 5,6 6,84 
Tryptophan 1,0 1,6 1,27 
Phenylalanine  2,5 3,1 5,63 
Methionine  1,5 1,4 1,07 
Threonine  3,0 3,3 4,19 
Leucine  4,5 5 8,17 
Isoleucine  4,0 2,7 5,16 
Valine  4,0 3,3 4,16 

Sumber : Arianne (2007)* dan Suhartanti (2010)** 
 
2.4.3 Royal Jelly 

Lamerkabel (2011) menyatakan royal jelly adalah suatu bahan cairan kental yang 
dihasilkan oleh lebah-lebah pekerja dan dipisahkan tersendiri dari hasil-hasil lain. Royal jelly 
dihasilkan dari tepungsari tanaman. Royal jelly bentuknya persis seperti susu krim kental, 
rasanya sedikit asam manis, warnanya putih keabuan. Banyak mengandung protein, lemak, 
vitamin B1, vitamin B2, vitamin c, provitamin, monosakarida terutama glukosa dan fruktosa 
yang masing-masing mencapai 42 dan 52%. Royal jelly adalah makanan istimewa bagi lebah 
yang diberikan kepada : 

a. Larva yang baru berumur 1-2 hari 
b. Makanan utama larva calon ratu 
c. Makanan lebah ratu 
Royal jelly mengandung sejenis asam pantothemic dan warnanya putih. Lebah ratu 

dapat mempertahankan kapasitas bertelurnya dengan baik hanya memakan royal jelly. Lebah 
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ratu tidak khawatir tentang sperma yang akan membuahi telurnya, karena dalam kantong 
peninggalan lebah jantan mengandung berjuta-juta sperma. Produk royal jelly didapatkan 
dengan mengetahui tehnik dasar pembentukan sel ratu (perbanyakan lebah ratu) yaitu cara-
cara pembentukan sel ratu (Queen Rearing) baik secara alami maupun secara buatan, karena 
kalau sel ratu belum terbentuk maka produk royal jelly tidak ada (Lamerkabel, 2011). Larva 
calon lebah ratu tanpa mengkonsumsi royal jelly, tidak akan menjadi lebah ratu. Lebah ratu 
mati maka tidak ada penggantinya dan mengakibatkan kepunahan koloni tersebut (Rompas, 
2015). 

2.5 Pakan Pengganti 
Budidaya lebah madu sangat membutuhkan tepungsari dan nektar dalam jumlah dan 

terus-menerus sepanjang tahun. Tepungsari dan nektar tidak dihasilkan sepanjang tahun. 
Pakan pengganti berupa larutan gula dimaksudkanuntuk mengatasi masa kekurangan nektar 
di lapangan dan kandungangizi yang ada di dalam pakan pengganti sebaiknya sama dengan 
kandungan nektaralami. Kandungan gula dalam nektar yang baik harus diatas 20%, karena 
kadar guladiatas 20% mampu mencukupi kebutuhan energi bagi aktivitas lebah madu 
(Arianne, 2007). 

2.5.1 Kedelai 
Kedelai (Glycine max L. Merr) adalah tanaman semusim yang diusahakan pada 

musim kemarau karena tidak memerlukan air dalam jumlah besar. Kacang kedelai merupakan 
sumber protein tercerna yang sangat baik. Kedelai merupakan sumber protein, dan lemak, 
serta sebagai sumber vitamin A, E, K, dan beberapa jenis vitamin B dan mineral K, Fe, Zn, 
dan P. Kedelai mempunyai kandungan protein cukup tinggi sehingga kedelai termasuk ke 
dalam lima bahan makanan yang mengandung berprotein tinggi. Kacang kedelai 
mengandung air 9%, protein 40 %, lemak 18 %, serat 3,5 %, gula 7 % dan sekitar 18% zat 
lainnya. Kandungan vitamin E kedelai sebelum pengolahan cukup tinggi. Vitamin E 
merupakan vitamin larut lemak atau minyak (Koswara, 2006). 

2.5.2 Tempe Kedelai 
Tempe adalah makanan yang terbuat dari kedelai dan dibuat dengan cara fermentasi. 

Fermentasi tempe terjadi karena faktor inokulum dan kapang jenis Rhizopus oligophorus. 
Selama proses fermentasi ini kedelai akan tertutupi oleh miselium putih yang berasal dari 
kapang. Metode pembuatan tempe meliputi tahap pembersihan biji kedelai, pencucian, 
perendaman, perebusan pertama, pengupasan kulit, perendaman (hidrasi), perebusan kedua, 
penirisan, pendinginan, inokulasi, pembungkusan dan inkubasi (Shurrtleff dan Aoyagi, 1979). 
Kedelai mengalami berbagai perubahan komposisi selama proses pembuatan tempe baik oleh 
proses fisik maupun proses enzimatik akibat aktivitas mikroorganisme terutama pada saat 
perendaman oleh bakteri-bakteri pembentuk asam dan proses fermentasi oleh kapang. Tempe 
manjadi lebih bergizi dan lebih mudah dicerna diakibatkan dari perubahan-perubahan 
tersebut (Arianne, 2007).  

Tempe merupakan bahan pangan sumber mineral. Kandungan mineral kalsium dan 
posfor per 100 g tempe masing-masing 347 dan 724 mg. Kandungan kalsium dan fosfor yang 
tinggi dalam tempe akan meningkatkan ketersediaan kedua mineral tersebut bagi tubuh dan 
sangat bermanfaat dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tulang. Tempe merupakan 
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sumber senyawa bioaktif. tempe diketahui mengandung senyawa isoflavon dalam bentuk 
aglikon dan glukosida. Senyawa isoflavon aglikon di antaranya daidzein, genistein, dan 
glisitein, serta soflavon faktor-2 (6,7,4-trihidroksi isoflavon). Isoflavon tempe merupakan 
salah satu senyawa alami yang memiliki sifat seperti estrogen (like estrogen) (Suarsana, 
Dharmawan, Gorda dan Priosoeryanto, 2011). 

2.5.3 Pasta Tempe Kedelai 
Pasta tempe memiliki kadar protein yang cukup tinggi dan hampir setaradengan 

tempe mentah. Nilai cerna pasta tempe juga tidak mengalami perubahanwalaupun sudah 
mengalami pengeringan. Pasta tempe juga masih memiliki seratkasar walaupun lebih sedikit 
dari tempe. Kriteria pasta tempe yang baik adalah tidak berjamur, tidak berkutu, bau khas 
tempe, berwarna putih agak kecoklatan (Rachmawati dan Sumiyati, 2000). Kandungan gizi 
tepung tempe yang tinggi antara lain : protein 43,15%, serat 18,45%, karbohidrat 10,1% dan 
lemak 22,7% sehingga sangat baik untuk dimanfaatkan karena kandungan-kandungan 
tersebut sangat penting bagi tubuh manusia. Protein memiliki fungsi utama bagi tubuh ialah 
untuk membentuk jaringan baru dan mempertahankan jaringan yang telah ada serta efektif 
dalam memperbaiki status gizi buruk. Protein juga digunakan sebagai bahan bakar apabila 
keperluan energi tubuh tidak terpenuhi oleh karbohidrat dan lemak. Protein ikut pula 
mengatur berbagai proses tubuh, baik langsung maupun tidak langsung dengan membentuk 
zat-zat pengatur proses dalam tubuh. Protein mengatur keseimbangan cairan dalam jaringan 
dan pembuluh darah (Maulina, 2015).  

Serat dalampastatempemempunyaisifatkimiawi yang heterogen. 
Berasaldaripolisakaridapenyusundindingseltumbuhanmisalnya :sellulosa, hemisellulosadan 
pectin. Lemakmempunyaifungsisebagai: sumberenergi, sumberasamlemak esensial, 
alatangkut vitamin larutlemak, menghemat protein, memeliharansuhutubuhdanpelindung 
organ tubuh (Almatsier, 2009). 
Karbohidratmempunyaifungsiyaitumenyediakanenergibagitubuh.Karbohidratmerupakansumb
erutamaenergibagimakhlukhidupkarenabanyakdidapat di alam.1 gram 
karbohidratmenghasilakn 4 kkl.Sebagiankarbohidrat di 
dalamtubuhberadadalamsirkulasidarahsebagaiglukosauntukkeperluanenergi, 
disimpansebagaiglikogendalamhatidanjaringanototdandiubahmenjadilemakkemudiandisimpa
nsebagaicadanganenergi di dalamjaringanlemak (Maulina, 2015). 
 


