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SUMMARY 

 

Tempeh is an Indonesian traditional food obtained by fermenting soybean 

with Rhizopus oligosporus. However, tempeh has short storage life and simple 

handling technique. Therefore, if tempeh has not sold, these will be lots of tempeh 

rejected. Rejected tempeh is not suitable for fried or stewed product. Tempeh is 

still to be cooked as strong groovy soup (lodeh) or side dish (mendol). But, 

rejected tempeh of course will has chemical change by a continued fermentation, 

even it has risk hit contamination of pathogen microbes which exposed danger 

metabolites such as aflatoxin. At present, there still has not research of rejected 

tempeh. It is important to know competent for consumption and reprocessed 

rejected tempeh to increase its selling value.  

The aims of this research are to determine chemical characteristics, 

aflatoxin content (with its most influence factor), correlation between various 

storage and both parameters from ten brands of plastic bag tempeh that circulated 

in Pasar Tanjung, Jember, East Java. This research was based on Quality 

Regulation of Soybean Tempeh (SNI 01-3144-1992) and Chief BPOM RI’s Rule 

HK.00.05.1.4057 about Aflatoxin Content Maximum Limit in Food stuff. 

The methods used in this research are experiment method and correlation 

method (that include in descriptive method). Purposive sampling nonprobability 

technique acquired ten brands of plastic bag tempeh that circulated in Pasar 

Tanjung, Jember. Data are analyzed with descriptive analysis, and then apply to 

bivariate and multivariate analysis from SPSS 15.0 for Windows Version 

Program. 

The result shows: Various storage tempeh (fresh tempeh, storage in 

refrigerator 3 days tempeh, and storage in ambient 3 days tempeh) had an effect 

on moisture, protein, ammonia, and phytic acid content with 15%, 59%, 37%, and 

23%. 

According to Soybean Tempeh SNI (01-3144-1992), all of fresh and 

rejected tempeh in Jember, generally, decent to be consumed and reprocessed. 

Based on Chief BPOM RI’s Rule, there are three samples have exceed aflatoxin 

content limits. Those are Karya Mandiri Sejahtera storage in refrigerator (24,6 

ppb); Pasar Tanjung 1 storage in refrigerator (25,8 ppb); and Pasar Tanjung 3 

storage in ambient storage (38,9 ppb). Aflatoxin content in tempeh was highly 

affected by phytic acid content, equal to 65,2%. 
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RINGKASAN 

 

Tempe merupakan makanan tradisional Indonesia yang berasal dari 

fermentasi kedelai yang sarat gizi dan cukup digemari. Akan tetapi, secara umum 

teknik penanganan tempe sangat sederhana sehingga menurunkan daya 

simpannya. Akibatnya, produk tempe afkir (tempe yang sudah tidak segar lagi 

atau sudah lewat masak) yang kembali dari pasar juga meningkat. Masyarakat 

biasanya memanfaatkannya sebagai penambah aroma atau masakan dan gorengan. 

Namun, tempe afkir tentu saja akan mengalami perubahan kimiawi akibat proses 

fermentasi yang berkelanjutan, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya 

kontaminasi dari mikroba yang menghasilkan metabolit berbahaya seperti 

aflatoksin. Hingga saat ini masih belum ada penelitian sampai sejauh mana tempe 

afkir masih layak untuk dikonsumsi dan di”reprocess” menjadi produk olahan lain 

sehingga meningkatkan nilai jual tempe afkir.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan karakteristik kimia, 

kandungan aflatoksin (beserta faktor yang paling mempengaruhinya), dan 

hubungan antara jenis penyimpanan dengan kedua parameter tersebut dari sepuluh 

merk tempe kemasan (segar dan afkir) yang beredar di Pasar Tanjung, kota 

Jember, Jawa Timur yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia 

yakni Syarat Mutu Tempe Kedelai SNI 01-3144-1992 dan Keputusan Kepala 

Badan POM RI No. HK.00.05.1.4057 Tentang Batas Maksimum Aflatoksin 

dalam Produk Pangan.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen 

dan korelasional (termasuk dalam penelitian deskriptif). Hasil dari teknik 

“purposive sampling nonprobability” diperoleh 10 merek tempe yang terdapat di 

pasar Tanjung kota Jember. Analisa data menggunakan analisa deskriptif, analisa 

bivariat dan multivariat dari program SPSS 15.0 for Windows Version. 

Penelitian yang dilakukan pada tempe segar dan tempe afkir yang beredar 

di kota Jember, dapat diperoleh hasil berikut: Jenis penyimpanan tempe (tempe 

segar, tempe afkir 3 hari suhu refrigerator, tempe afkir 3 hari suhu ruang) ternyata 

berpengaruh terhadap kadar air sebesar 15%, terhadap kadar protein,  kadar 

amoniak,  dan kadar asam fitat berturut-turut  sebesar 59%, 37%, 23%.  

Berdasarkan SNI Tempe Kedelai (01-3144-1992), secara umum sampel 

tempe segar dan tempe afkir di kota Jember masih layak dikonsumsi. Berdasarkan 

Keputusan Kepala BPOM RI No. Hk.00.05.1.4057 bahwa batas maksimum 

aflatoksin jenis AFB1 adalah 20 ppb, dari data penelitian ada 3 sampel yang 

mengandung aflatoksin melebihi batas aman yakni Karya Mandiri Sejahtera afkir 

suhu refrigerator (24,6 ppb); Pasar Tanjung 1 afkir suhu refrigerator (25,8 ppb); 

Pasar Tanjung 3 afkir suhu ruang (38,9 ppb). Kandungan aflatoksin pada tempe 

ternyata sangat dipengaruhi oleh kadar asam fitat, yakni sebesar 65,2%. 

 

Kata kunci : tempe, tempe afkir, karakteristik kimia, aflatoksin 



I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Tempe merupakan makanan tradisional Indonesia yang berasal dari 

fermentasi kedelai yang sarat gizi dan cukup digemari. Sehingga, Indonesia 

merupakan negara produsen tempe tertinggi di dunia dan menjadi pasar kedelai 

terbesar di Asia. Astawan (2003) mengemukakan bahwa sebanyak 50% dari 

konsumsi kedelai Indonesia dalam bentuk produk tempe, 40% tahu, dan 10% 

dalam bentuk produk lain (tauco, kecap, dan lain-lain). Akan tetapi karena teknik 

penanganan produk tempe di pasar (”display”) sangat sederhana sehingga 

menurunkan daya simpannya. Berdasarkan Sarwono (1998) Masa simpan tempe 

segar pada suhu ruang paling lama hanya sekitar 20 jam atau 2 x 24 jam pada 

suhu penyimpanan dingin. Oleh karena itu, perkembangan industri tempe tersebut 

juga turut meningkatkan jumlah produk tempe yang kembali (”return”) dari pasar 

atau tempe afkir tidak kurang dari 4-5% setiap hari (Kasmidjo, 1996).  

Produk tempe afkir merupakan produk tempe yang sudah tidak segar lagi 

atau sudah lewat masak. Sarwono (1998) menjelaskan bahwa biasanya tempe 

kedelai yang dikonsumsi masyarakat, difermentasi selama 36-48 jam. Tempe 

lewat masak (fermentasi lanjutan di atas 60 jam) sering dipakai sebagai bahan 

ramuan untuk meningkatkan nafsu makan dan penambah rasa atau aroma 

masakan serta diolah menjadi gorengan.  

1 
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Fakta tersebut menunjukkan bahwa konsumen masih menganggap tempe 

afkir masih layak untuk dikonsumsi. Namun, tempe afkir tentu akan mengalami 

perubahan kandungan kimiawi akibat proses fermentasi yang terlampau lama, 

tanpa diketahui efeknya bagi kesehatan. Hingga saat ini masih belum ada 

penelitian sampai sejauh mana tempe afkir masih layak untuk dikonsumsi dan 

diproses ulang (“reprocessed”).  

Di sisi lain, dewasa ini proses pembuatan tempe masih dilakukan secara 

tradisional menggunakan peralatan dan teknik yang sangat sederhana. Kasmidjo 

(1996) menerangkan bahwa selama proses produksi (penambahan bahan 

campuran), penyimpanan dan transportasinya, tempe dapat tercemar dan 

ditumbuhi oleh jamur jenis Aspergillus dan Penicillium yang dapat menghasilkan 

aflatoksin, yaitu suatu racun yang berefek toksik akut dan kronis. 

Guna mengidentifikasi lebih lanjut tentang karakteristik tempe afkir, 

penelitian ini dilakukan di Pasar Tanjung, sebuah pasar induk terbesar di kota 

Jember. Di pasar ini terdapat 10 penjual tempe kemasan dengan merk yang 

berbeda, dari produsen yang tersebar di penjuru kota Jember. Sirkulasi penjualan 

tempe di pasar ini, juga tidak selalu terjual habis hingga afkir beberapa hari (2-3 

hari). Untuk itu, perlu adanya pemanfaatan tempe kedelai afkir menjadi produk 

olahan lain sehingga meningkatkan nilai tambah sekaligus omset bagi pengrajin 

tempe tersebut. Berdasarkan perbedaan jenis penyimpanan tempe dari sepuluh 

produk tempe tersebut, maka dilakukan pengidentifikasian lebih jauh tentang 

karakteristik kimia dan kandungan aflatoksin pada tempe kemasan segar maupun 

afkir, sebelum produk tempe tersebut diproses ulang menjadi produk lain..  
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1.1 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan karakteristik kimia, 

kandungan aflatoksin (beserta faktor yang paling mempengaruhinya), dan 

hubungan antara jenis penyimpanan dengan kedua parameter tersebut pada 

sepuluh merk tempe kemasan (segar dan afkir) yang beredar di Pasar Tanjung, 

kota Jember, Jawa Timur yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia 

(SNI dan Keputusan BPOM). 

 

1.2 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada kalangan 

akademisi, konsumen dan masyarakat luas, tentang karakteristik kimiawi dan 

kandungan aflatoksin yang terdapat pada tempe afkir selama penyimpanan, 

kemungkinan tingkat bahaya yang dapat ditimbulkan dan kelayakan untuk diolah 

kembali. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tempe 

Tempe adalah makanan yang dibuat dari kacang kedelai yang 

difermentasikan menggunakan kapang Rhizopus oligosporus (jamur tempe). 

Secara umum, tempe berwarna putih karena pertumbuhan miselia jamur yang 

menghubungkan biji-biji kedelai sehingga terbentuk tekstur yang kompak. 

Degradasi komponen-komponen kedelai pada fermentasi pembuatan tempe 

menyebabkan tempe memiliki rasa khas. Berbeda dengan tahu, tempe terasa agak 

masam. Tempe banyak dikonsumsi di Indonesia, tetapi sekarang telah mendunia. 

Terutama oleh kaum vegetarian di seluruh dunia yang telah banyak menggunakan 

tempe sebagai pengganti daging. (Anonymous, 2008a). 

Selain tempe berbahan dasar kacang kedelai, terdapat pula berbagai jenis 

tempe dari bahan non-kedelai. Terdapat dua golongan besar tempe menurut bahan 

dasarnya, yaitu tempe berbahan dasar ”legume” dan tempe berbahan dasar ”non-

legume” (Syarief, dkk., 1999).  

Tempe yang dijual di Indonesia biasanya dibungkus daun pisang dan 

kantong plastik. Namun sekarang, seiring dengan berkembangnya industri tempe, 

kepraktisan dan memperhitungkan keuntungan, banyak produsen memilih 

memakai kantong plastik sebagai bahan pengemas tempe. Menurut Martinelli and 

Hesseltine (1964) dalam Pfaff and Shipley (1996), bahwa setelah kedelai direbus 

setengah matang, kedelai diinokulasi, kemudian diinkubasi pada kantong plastik 

berperofasi (berlubang) hingga siap dipasarkan. Tujuannya adalah agar udara 

4 
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dapat keluar masuk, sehingga membantu kerja kapang tempe dalam proses 

fermentasi sekaligus membentuk struktur tempe lebih padat dan memiliki 

kenampakan yang baik. 

 

2.2 Kandungan Kimia Tempe 

Komposisi gizi tempe baik kadar protein, lemak, dan karbohidratnya tidak 

banyak berubah dibandingkan dengan kedelai. Namun, karena adanya enzim 

pencernaan yang dihasilkan oleh kapang tempe, maka protein, lemak, dan 

karbohidrat pada tempe menjadi lebih mudah dicerna di dalam tubuh 

dibandingkan yang terdapat dalam kedelai. Secara kimiawi hal ini bisa dilihat dari 

meningkatnya kadar padatan terlarut, nitrogen terlarut, asam amino bebas, asam 

lemak bebas, nilai cerna, nilai efisiensi protein, serta skor proteinnya Oleh karena 

itu, tempe sangat baik untuk diberikan kepada segala kelompok umur (dari bayi 

hingga lansia), sehingga bisa disebut sebagai makanan semua umur (Astawan, 

2003).  

Tempe mengandung komponen-komponen gizi yang tinggi, seperti 

protein dan vitamin B12. Vitamin B12 umumnya terdapat pada produk-produk 

hewani dan tidak dijumpai pada makanan nabati (sayuran, buah-buahan, dan biji-

bijian), namun tempe mengandung vitamin B12 sehingga tempe menjadi satu-

satunya sumber vitamin yang potensial dari bahan pangan nabati. Vitamin ini 

tidak diproduksi oleh kapang tempe, tetapi oleh bakteri kontaminan seperti 

Klebsiella pneumoniae dan Citrobacter freundii. (Kasmidjo, 1996).  
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Tempe diketahui mengandung senyawa antioksidan yang diidentifikasi 

sebagai isoflavon, yakni daidzein, genistein, glisitein dan faktor-2 (6, 7, 4’ 

trihidroksi isoflavon), serta 3-hydroxyantranilic acid yang mempunyai sifat 

antioksidan paling kuat dibandingkan dengan isoflavon dalam kedelai (Esaki et 

al., 1996). Antioksidan ini disintesis pada saat terjadinya proses fermentasi 

kedelai menjadi tempe oleh bakteri Micrococcus luteus dan Coreyne bacterium 

(Astawan, 2003). Senyawa-senyawa antioksidan ini diyakini mempunyai peranan 

dalam meredam aktifitas radikal bebas, sehingga bermanfaat bagi pencegahan 

kanker dan penuaan (”aging”) seperti halnya karotenoid (Subagio dan Morita, 

2000), vitamin C dan E. Syarat mutu tempe kedelai disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Syarat Mutu Tempe Kedelai  (SNI 01-3144-1992) 

 

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan : 

1.1 Bau 
1.2 Warna 

1.3 Rasa 

  

Normal (khas tempe) 

Normal (khas tempe) 

Normal (khas tempe) 

2. Kadar Air % b/b Max. 65 

3. Kadar Abu % b/b Max. 1,5 

4. Protein (N x 6,25) % b/b Min. 20 

5. Cemaran Mikroba 

5.1 E. coli 

5.2 Salmonella sp. 

 

APM/g 

 

Max. 10 

Negatif/25 g 

Keterangan: APM = Angka Paling Memungkinkan 

Sumber : Badan Standardisasi Nasional (1992). 

 

2.3 Masa Simpan Tempe dan Tempe Afkir 

Tempe pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam hal waktu 

penyimpanan yang pendek dan ukurannya yang besar, serta rasa khas yang 
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terkadang tidak disukai oleh sebagian orang. Tempe afkir merupakan produk 

tempe yang sudah tidak segar lagi atau melewati masa kadaluarsa. Masa simpan 

tempe segar pada suhu ruang paling lama hanya sekitar 20 jam atau 2 x 24 jam 

pada suhu penyimpanan dingin. Tempe yang lewat masa simpan tersebut secara 

umum masih layak untuk diproses ulang menjadi produk olahan lain. Namun 

demikian keberadaan tempe afkir ini kurang berarti atau belum banyak 

dimanfaatkan selain dibuang atau didistribusikan sebagai makanan ternak. 

Anonymous (2006) menyatakan bahwa tempe segar dapat disimpan dalam 

refrigrator (2-6ºC) selama 10 hari. Bahkan menurut Antarlina dkk (2003), kualitas 

tempe segar dapat dipertahankan dengan cara penyimpanan beku (-20º C) selama 

4 minggu. 

Tempe yang baik bentuknya keras dan kering, serta di dalamnya tidak 

mengandung kotoran dan campuran bahan-bahan lain. Tetapi sayang tempe tidak 

bisa disimpan lama. Paling lama tempe segar disimpan 2 x 24 jam. Setelah lewat 

masa itu jamur tempe akan mati, dan selanjutnya akan tumbuh jamur atau bakteri-

bakteri lain yang dapat merombak proteinnya sehingga tempe menjadi busuk. 

Tempe lewat masak merupakan hasil proses fermentasi lebih lanjut. Tempe ini 

tidak berbahaya jika dimakan apabila dalam proses peragiannya tidak terlalu lama 

dan kandungan tempe ini juga mudah dicerna tubuh. Tempe ini sering dipakai 

sebagai bahan ramuan untuk meningkatkna nafsu makan dan penambah rasa serta 

aroma masakan (Sarwono, 1998). 

Suatu penelitian yang dijelaskan oleh Astuti (1990) menyebutkan bahwa 

tidak ada pengaruh lama fermentasi terhadap kandungan protein tempe. Jumlah 
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protein yang terkandung dalam tempe usia 0 jam hingga usia 72 jam tidak 

mengalami perubahan, namun kandungan asam amino bebasnya mengalami 

peningkatan dan akan mencapai jumlah terbesar pada waktu fermentasi 72 jam.  

 

2.4 Perubahan Kandungan Tempe Selama Penyimpanan 

2.4.1 Perubahan Karakteristik Kimiawi 

Berdasarkan penelitian Teran and Owens (1999), selama fase 

pertumbuhan miselium (0-32 jam) total berat kering tempe kedelai menurun  kira-

kira 10% (w/w), yang berhubungan dengan berkurangnya lipida kasar (3% dari 

berat kering awal), protein/asam amino (0-5%), dan komponen yang tidak 

teridentifikasi (0-5%). Selama fase ”senescence” miselium (60-180 jam), 

penurunan berat kering (12% dari berat kering awal) yang hampir mempengaruhi 

sebagian besar hilangnya lipida kasar. Produksi sejumlah kecil gliserol bebas 

mengindikasikan bahwa trigliserida yang terhidrolisis menjadi gliserida parsial 

dan asam lemak bebas.  

Menurut Antarlina dkk (2003), selama 4 minggu penyimpanan beku         

(-20ºC), kualitas tempe mengalami sedikit penurunan, namun masih dalam batas 

normal, tingkat kecerahan menurun dari 44,70 Y% menjadi 36,30 Y%, tingkat 

kekerasan menurun dari 3,83 mm/g/det (keras) menjadi 5,07 mm/g/det (lunak), 

dan kadar protein turun dari 29,37% bb menjadi 27,69% bb, sedangkan total asam 

meningkat dari 0,75% bb menjadi 0,99% bb.  

Sarwono (1998) mengemukakan bahwa tempe yang telah lewat masak, 

jamur tempe akan mati, dan selanjutnya akan tumbuh jamur atau bakteri-bakteri 
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lain yang dapat merombak proteinnya sehingga tempe menjadi busuk. 

Berdasarkan penelitian Nowak and Szebiotko (2004), lama fermentasi selama 

penyimpanan berperan besar terhadap penurunan protein nitrogen yang signifikan 

dan peningkatan dalam amoniak-nitrogen dan amino-nitrogen pada tempe kedelai. 

Fermentasi dan penyimpanan tempe selama 24 jam pada suhu 37°C tidak dapat 

menurunkan gula rafinosa, faktor penyebab flatulensi.  

Asam fitat dan senyawa fitat merupakan senyawa fosfat yang disintesis 

secara alami di dalam biji tanaman, banyak terdapat di dalam biji kacang-

kacangan dan biji serelia. Asam fitat menunjukkan sifat rakhitogenik, yaitu sifat 

membentuk garam yang tidak larut bila berikatan dengan kalsium atau mineral 

lain, sehingga mineral-mineral tersebut tidak dapat diserap oleh dinding usus. 

Penelitian Pangastuti dan Triwibowo (1996) menyebutkan bahwa lama fermentasi 

berpengaruh terhadap kandungan asam fitat pada proses pembuatan tempe 

kedelai. Pada fermentasi 48 jam, kadar fitat terendah dijumpai pada perlakuan 

perendaman 24 jam, yaitu sebesar 0,383%. Pada fermentasi 108 jam kadar fitat 

terendah dijumpai pada perlakuan perendaman 12 jam, yaitu 0,047%. Penurunan 

kadar asam fitat selama fermentasi (sampai fermentasi 48 jam) sebesar 63,4%. 

Pengaruh penyimpanan dilaporkan telah menurunkan kandungan fitat. Tempe 

yang disimpan pada 5°C selama 2 minggu menurunkan kandungan fitat sampai 

75% (Sudarmadji and Markakis, 1997). 
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2.4.2 Pembentukan Amoniak 

Amoniak, suatu komponen penting dalam siklus nitrogen, terjadi sebagai 

hasil dari proses berbagai bahan kimia dan biokimia misalnya dalam dekomposisi 

(penguraian) atau pencernaan material organik. Konsentrasi amoniak yang tinggi 

dapat mengindikasikan adanya mikroba pembusuk yang mengurai substansi 

seperti susu, daging, makanan laut, dan produk fermentasi. Amoniak yang 

dihasilkan tersebut merupakan komponen utama penyebab ”off-flavors” dan bau 

yang biasanya dihubungkan dengan noda pada daging yang tercemar dan udang 

busuk. Amoniak juga menandai adanya pencemaran feses, urin, dan 

mikroorganisme dalam air. Amoniak merupakan suatu sumber nitrogen yang 

penting untuk berbagai mikroorganisme dalam proses fermentasi baik secara 

mikrobiologi maupun bioteknologi (Anonymous, 2000). 

Masa simpan tempe pada suhu ruang menyebabkan kenaikan pH, 

senescence hifa dan membentuk suatu bau amoniak (Nout and Rombouts, 1990). 

Hal ini diperkirakan bahwa kenaikan pH dan kandungan amonium merupakan 

akibat dari pemecahan protein oleh enzim kapang, tetapi apakah hal tersebut tidak 

terbentuk atau tidak berhenti selama pertumbuhan kapang dan ”senescence” hifa 

karena alkalinisasi, akumulasi metabolit beracun, atau nutrisi yang terbatas. 

Omafuvbe et.al. (2007) menyimpulkan bahwa peningkatan kadar amoniak biji-

bijian yang terfermentasi mengindikasikan adanya pemanfaatan asam amino 

sebagai sumber karbon dan energi bagi mikroorganisme yang memfermentasi. 

Steinkraus (1996) menyatakan bahwa amoniak bebas merupakan senyawa yang 

mematikan terhadap kultur Rhizopus oligosporus dan biasanya pertumbuhan 
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kultur tersebut bisa merosot bahkan mensterilkan diri sendiri jika amoniak bebas 

itu terbentuk.  

Produksi amoniak terdeteksi pada tempe matang (48 jam) dan sebagian 

besar produksi amoniak tersebut bertanggung jawab terhadap produksi alkali pada 

tempe lewat masak (Sparringa and Owens, 1999). Teran and Owens (1999), 

menjelaskan bahwa aktifitas protease dan produksi amoniak bebas juga terdeteksi 

pada fermentasi tahap awal. 

Berbagai macam uji kadar amoniak antara lain: tes UV (Ultraviolet), 

metode kimia (metode Nessler dan metode Berthelot), dan metode enzimatik. 

Pengujian tersebut dapat dilakukan untuk penentuan amoniak dalam bahan pangan 

seperti produk ”bakery”, makanan diet, produk telur, jus buah dan minuman 

ringan, produk ”licorice”, daging dan produk daging, susu dan produk susu (misal 

keju), makanan laut (misal ikan dan udang), kecap kedelai, seperti juga pada 

pupuk, produk farmasi, kosmetik, tembakau, maupun sampel air dan sampel 

biologi (Anonymous, 2000). 

 

2.4.3 Kontaminasi Aflatoksin 

2.4.3.1 Struktur Kimia dan Sifat Aflatoksin 

Dewasa ini proses pembuatan tempe masih dilakukan secara tradisional 

menggunakan peralatan dan teknik yang sangat sederhana. Oleh karena itu selama 

proses produksi, penyimpanan dan transportasinya, tempe dapat tercemar dan 

ditumbuhi oleh jamur jenis Aspergillus dan Penicillium penghasil racun aflatoksin 

(Akmal, 1995).  
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Aflatoksin merupakan mikotoksin yang paling berbahaya karena 

menyebabkan keracunan massal (”outbreaks”) aflatoksikosis pada peternakan di 

banyak negara. Karena itu pula, aflatoksin merupakan mikotoksin yang paling 

dikenal dan mendapat perhatian dari para peneliti (Thanaboripat, 2005). Jenis-

jenis aflatoksin disajikan pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Jenis-jenis Aflatoksin 

 

Aflatoxin Rumus Molekul Berat Molekul Titik Lebur 

B1 

B2 

G1 

G2 

M1 

M2 

B2A 

G2A 

C17 H12O6 

C17 H14O6 

C17 H12O7 

C17 H14O7 

C17 H12O7 

C17 H14O7 

C17 H14O7 

C17 H14O8 

312 

314 

328 

330 

328 

330 

330 

346 

268-269 

286-289 

244-246 

237-240 

299 

293 

240 

190 

Sumber : Reddy and  Waliyar (2000). 

 

Indonesia yang memiliki iklim tropik-basah, ternyata memberi peluang 

besar terhadap tumbuh-suburnya berbagai jenis kapang pada komoditi pertanian. 

Beberapa jenis kapang mampu memproduksi racun yang disebut mikotoksin dan 

racun yang secara khusus diproduksi oleh kapang Aspergillus flavus yang disebut 

aflatoksin (Winarno dkk, 1994). Kini telah ditemukan beberapa jenis kapang lain 

yang mampu memproduksi aflatoksin, misalnya A. parasiticus, A. nominus dan A. 

tamari (Goto et al., 1997), bahkan penemuan yang paling baru oleh Ito et al. 

(2001) mengisolasi strain lain, yaitu A. pseudotamarii, yang mampu memproduksi 

toksin. Struktur kimia jenis-jenis aflatoksin disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Struktur Kimia Jenis-jenis Aflatoksin (Reddy and Waliyar, 2000) 

 

Aspergillus flavus merupakan kapang mesofilik (20-45°C) tapi masih 

dapat tumbuh pada suhu refrigerator (di atas 0°C) (Balia, 2008). Kapang ini dapat 

tumbuh dan berkembang pada kisaran pH, antara 2.1 sampai 11.2 dengan kondisi 

pH optimum antara 3.5 dan 8 (Wheeler et al., 1996). Aflatoksin dapat diproduksi 

oleh Aspergillus flavus pada pH antara 3.5 sampai 8 (ICMSF, 1996).  
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Aflatoksin merupakan metabolit sekunder dari kapang Aspergillus flavus 

yang dihasilkan dari jalur poliketida dan merupakan derivat dari asetat (Wilson 

and Droby, 2001). Panen, pengeringan, kondisi penyimpanan berpengaruh 

langsung terhadap infeksi Aspergillus flavus (Kasno, 2004). Kadar air substrat 15-

20%, suhu 25-30°C, kelembaban nisbi 85% sangat kondusif  bagi pertumbuhan 

dan perkecambahan A.flavus serta produksi aflatoksin (ICAR, 1987 dalam 

Ginting dan Beti, 1996). Pada suhu antara 24-35°C dan kadar air lebih dari 7% 

(10% dengan ventilasi), aflatoksin dapat mengontaminasi banyak komoditas 

pangan (Williams et al., 2004 dalam Farombi, 2006).  

Dharmaputra dan Putri (1996) dalam Yani (2004) menyatakan bahwa 

bahan pangan yang populasi A.flavus-nya tinggi belum tentu kandungan 

aflatoksinnya tinggi pula. Beberapa faktor yang mempengaruhi produksi 

aflatoksin pada bahan pangan antara lain galur/strain cendawan, nutrisi yang 

dikandung substrat, kadar air bahan, suhu dan kelembaban relatif lingkungan serta 

lama penyimpanan.  

Kedelai sendiri dapat dikontaminasi oleh A.flavus. Berdasarkan penelitian 

Gupta and  Venkitasubramanian (1975) bahwa perlakuan panas dengan suhu 

tinggi meski pada waktu yang pendek dapat memicu produksi aflatoksin yang 

tinggi. Hal ini disebabkan karena tereksposnya mineral seng (Zn) dari ikatan 

dengan asam fitat yang mestimulus terbentuknya aflatoksin. Adye (1965) dalam 

Gupta and  Venkitasubramanian (1975) melaporkan bahwa telah terjadi 

penurunan kandungan aflatoksin sebesar 88% pada media pertumbuhan A.flavus 

akibat ketiadaan mineral seng. 
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2.4.3.2 Sumber Kontaminasi Aflatoksin 

Produk pangan yang biasanya terkontaminasi aflatoksin antara lain sereal 

(jagung, sorgum, beras, gandum), ”oilseeds” atau biji berminyak (kacang tanah, 

kedelai, biji bunga matahari, kapas), rempah-rempah (cabai, merica, ketumbar, 

kunyit, jahe), kacang-kacangan (almon, ”pistachio”, ”walnut”) dan susu  (Reddy 

and Waliyar, 2000). 

Kacang tanah (Arachis hypogea) merupakan biji berminyak yang paling 

penting dalam perdagangan dunia. Sebagian besar kacang tanah diproduksi untuk 

diekstrak minyaknya, selain itu juga sebagai sumber protein, oleh karena itu 

dikonsumsi manusia dan hewan. Kacang tanah sering terinfeksi aflatoksin yang 

dihasilkan oleh Aspergillus flavus, yang dapat menurunkan nilai jualnya. Setelah 

kacang tanah, jagung (Zea mays) merupakan hasil pertanian yang umumnya 

terkontaminasi aflatoksin. Penyimpanan dengan kadar air tinggi menyebabkan 

jagung mudah rusak, memicu pertumbuhan kapang berbahaya, biasanya tumbuh 

Aspergillus flavus yang memproduksi aflatoksin. Sorgum (Sorgum vulgare), jenis 

sereal yang juga dapat terkontaminasi aflatoksin (Reddy and Waliyar, 2000). 

Produk tanaman pangan seperti serealia dan kacang-kacangan merupakan 

media yang baik bagi pertumbuhan mikroba, khususnya kapang 

(jamur/cendawan). Cemaran kapang dapat terjadi saat tanaman masih di lapang, 

yang dikenal dengan cemaran prapanen, maupun selama penanganan pascapanen. 

Kapang yang umum mencemari serealia dan kacangkacangan adalah Aspergillus 

flavus dan A. parasiticus yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Kedua 
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jenis kapang ini dapat menghasilkan aflatoksin yang merupakan ”secondary 

metabolic products” dan bersifat toksik bagi manusia (Djaafar dan Rahayu, 2007). 

Menurut Dharmaputra (2006) dalam Djaafar dan Rahayu (2007), 

kandungan aflatoksin total pada jagung pipil lebih tinggi dibanding jagung 

tongkol. Dari 35 sampel yang diuji, semua sampel tercemar oleh aflatoksin B1 

serta 31% tercemar aflatoksin B2 dengan total aflatoksin berkisar antara 48,10–

213,80 ppb (”part per billion“). Cemaran aflatoksin pada jagung bergantung pada 

kondisi lingkungan dan perlakuan pascapanen. Jagung yang tercemar aflatoksin, 

apabila digunakan sebagai pakan maka aflatoksin akan masuk ke dalam tubuh 

ternak (unggas dan ruminansia) dan terakumulasi pada daging maupun hati. 

Cemaran aflatoksin juga sering dijumpai pada kacang tanah dan produk 

olahannya seperti bumbu pecel. Cemaran aflatoksin pada kacang tanah di tingkat 

petani maupun pengecer dapat mencapai lebih dari 100 ppb. Menurut 

Dharmaputra (2006) dalam Djaafar dan Rahayu (2007), cemaran aflatoksin total 

pada olahan kacang tanah seperti bumbu pecel dapat mencapai rata-rata 41,60 ppb 

dan pada enting-enting gepuk 20,80 ppb. 

 

2.4.3.3 Aflatoksikosis dan Batas Aman Kandungan Aflatoksin 

Aflatoksikosis merupakan kondisi penyakit yang disebabkan oleh 

aflatoksin, terutama penyakit hati. Kerentanan atau kepekaan tiap hewan terhadap 

aflatoksin bervariasi tergantung pada spesies, umur, jenis kelamin, dan status gizi. 

Faktanya, aflatoksin menyebabkan kerusakan liver/hati, menurunkan produksi 

susu dan telur, memunculkan infeksi sebagai akibat lemahnya daya tahan tubuh 



 17 

(misal salmonellosis), dan dapat pula menyebabkan embrio tidak tumbuh 

sempurna. Spesies muda paling rentan terhadap aflatoksin, segala umur dapat  

terinfeksi tetapi pada tingkatan yang berbeda karena spesiesnya juga berbeda. 

Gejala klinis aflatoksikosis pada hewan antara lain disfungsi gastrointestinal, 

menurunkan reproduktifitas, menurunkan efisiensi dan penyerapan nutrisi pakan, 

anemia, dan penyakit kuning. Hewan peliharaan terinfeksi karena adanya konversi 

aflatoksin B1 menjadi aflatoksin M1 yang terkandung pada susu hewan ternak 

(Reddy and Waliyar, 2000). 

Induksi kanker oleh aflatoksin masih banyak diteliti secara ekstensif 

hingga sekarang. Beberapa penelitian, menunjukkan bahwa aflatoksin B1, 

aflatoksin M1, dan aflatoksin G1 sebagai penyebab berbagai tipe kanker pada 

beberapa jenis hewan. Meskipun demikian, IARC (International Agency for 

Research on Cancer) menganggap hanya aflatoksin B1 yang terbukti bersifat 

paling poten, hepatotoksik, dan hepatokarsinogenik (Reddy and Waliyar, 2000). 

Keracunan akut aflatoksin pernah terjadi di India bagian barat pada tahun 

1974 pada manusia dan anjing akibat memakan jagung yang tercemar Aspergillus 

flavus, yang ternyata mengandung aflatoksin antara 6,25 sampai 15,60 mg per kilo 

jagung. Gejala klinis pada manusia ialah anoreksia, muntah-muntah, dan ikterus. 

Hidrops asites timbul antara minggu ke 2 dan ke 3 disertai edema kedua tungkai. 

Hati dan limpa membesar. Pada stadium akhir sebelum meninggal, biasanya 

penderita mengalami pendarahan hebat pada saluran cerna. Secara mikroskopis, 

hati menunjukkan proliferasi epitel saluran empedu yang hebat disertai fibrosis 

periduktuli, kholestasis dan megalo-hepatositosis. Sedangkan pada anjing yang 
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makan sisa makanan jagung tampak ikterik dan hidrops asites. Hewan akan mati 

dalam waktu 23 minggu (Budiarso, 1995). 

Program pengawasan dan peraturan telah dilakukan oleh banyak negara 

mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan aflatoksin terhadap kesehatan 

manusia. Kebanyakan negara menggunakan peraturan yang berlaku di Amerika 

Serikat yaitu sekitar 20 ppb pada makanan; meskipun pada tahun 1999 EEC 

(European Economic Community) menentukan batas maksimum sebesar 2,0 ppb 

untuk AFB1 dan 4,0 ppb untuk total aflatoksin (Mishra and Chitrangada, 2003). 

Level maksimum kandungan aflatoksin pada bahan makanan di negara-negara 

Asia disajikan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Level Maksimum Kandungan Aflatoksin pada Bahan Makanan di 

Negara-negara Asia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Stoloff et al. (1991) dalam  Yani (2004) 
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Menurut Sampurno (2001) bahwa sejauh ini Standar Nasional Indonesia 

(SNI) belum menentukan ambang batas aflatoksin dalam makanan. Meskipun 

demikian, BPOM (2004) telah menetapkan batas maksimum aflatoksin pada 

kacang-kacangan, biji-bijian, dan polong-polongan beserta produknya adalah 20 

ppb untuk jenis aflatoksin B1 dan 35 ppb untuk total aflatoksin. 

 

2.4.3.4 Metode Deteksi Aflatoksin  

Secara garis besar, ada tiga tipe pengujian yang dikembangkan untuk 

mendeteksi aflatoksin. Antara lain secara biologis, analitik, dan immunologis. 

Pengujian biologis digunakan ketika metode analitik dan immunologis tidak dapat 

digunakan dalam analisa rutin. Pengujian secara biologis termasuk pengujian 

kualitatif dan seringkali tidak spesifik dan menghabiskan waktu (Reddy and 

Waliyar, 2000). 

Beberapa metode analitik dan immunologis dapat digunakan untuk 

penentuan aflatoksin pada komoditas pertanian. Berbagai jenis metode analitik 

untuk analisa aflatoksin sudah dikembangkan, seperti TLC (”Thin Layer 

Chromatography”), HPTLC (”High Performance Thin Layer Chromatography”), 

HPLC (”High Performance Liquid Chromatography”). Selain itu analisa 

aflatoksin lain yang sudah dikembangkan adalah tes ELISA (”Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay”), berdasarkan tersedianya antibodi monoklonal dan 

poliklonal yang menyerang berbagai jenis aflatoksin secara sederhana, sensitif dan 

spesifik (Reddy and Waliyar, 2000). 
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a. Metode HPLC 

Pengembangan sistem automatisasi HPLC tingkat tinggi menghasilkan 

data yang sangat teliti, selektif dan sensitif serta merupakan teknik kuantitatif 

untuk analisa aflatoksin. Metode HPLC dikembangkan menggunakan sistem fase 

gerak dan fase diam yang digabung dengan teknik deteksi fluoresensi dan adsorpsi 

UV (Reddy and Waliyar, 2000). 

Dalam penggunaannya metode HPLC atau Kromatografi Cair Kinerja 

Tinggi (KCKT) mendeteksi berbagai jenis mikotoksin secara terpisah, bersifat 

kualitatif dan kuantitatif dengan tingkat sensitifitas dan spesifitas yang tinggi. 

Akan tetapi kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang lama 18-22 jam, 

reagen dan instrumentasi yang mahal, serta operator yang terlatih. Sedangkan 

jenis KCKT yang digunakan untuk mendeteksi aflatoksin hanya Kromatografi 

Cair Kinerja Tinggi-Ultarviolet (KCKT-UV) dan Kromatografi Cair Kinerja 

Tinggi-Fluorocence (KCKT-FL) (Katz, 1997). 

 

b. Metode TLC 

Metode analitik TLC merupakan metode yang direkomendasikan 

sebagai metode kuantitatif dalam penentuan kandungan aflatoksin dalam ekstrak 

sampel. Suatu survei yang dilakukan oleh Howirtz et al. (1993) menyimpulkan 

bahwa TLC merupakan metode analitik yang paling banyak digunakan oleh 

laboratorium analisis (Codex Alimentarius, 1999). 

Metode TLC merupakan metode yang lebih sederhana dibandingkan 

metode HPLC, karena preparasinya terhitung lebih cepat. Jika dipadukan dengan 
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TLC-”scanner” dan Densitometer menghasilkan efisiensi dan presisi sebanding 

dengan KCKT dan GC. Dapat mendeteksi multi mikotoksin secara bersamaan 

(Romerlabs, 2001). 

Pada metode TLC ini mempunyai kelemahan antara lain, TLC hanya 

sesuai untuk ”screening”, sensitifitas dan akurasi yang rendah, bersifat 

semikuantitatif, sehinga sering terjadi interferensi oleh senyawa lain. Selain itu 

dalam pembacaannya, TLC akan membaca apapun yang diteteskan oleh 

pipetsuntik ke dalam kolom TLC, serta dalam perlakuannnya menggunakan 

pelarut organik yang bersifat karsinogenik (Elisabeth, 2005). 

 

c. Metode ELISA 

Metode ini ditemukan sejak awal tahun 1970 untuk kepentingan dunia 

kesehatan dan kedokteran. Namun pada tahun 1987 metode ELISA (”Enzyme 

Linked Immuno-sorbent Assays”) mulai digunakan untuk analisa produk hasil 

pertanian dan perikanan (Romerlabs, 2001). 

Imunoasai enzim, yang secara khusus disebut ELISA memiliki tingkat 

kepekaan yang sama seperti radioimunoasai (antigen dan antibodi terdeteksi pada 

taraf 10
-10
 g atau 1 bagian dalam 10 milyar), imunoasai enzim ini lebih murah, 

lebih aman, lebih sederhana untuk digunakan dan dapat diandalkan serta sama 

tepatnya seperti radioimunoasai (Pelczar et al., 1998). 

Metode ELISA bersifat sensitif dan spesifik, selain itu dalam 

penggunaannya cepat, mudah, dan ekonomis. Dapat mendeteksi sejumlah sampel 

dalam waktu yang bersamaan (>50 sampel) dengan menggunakan sedikit reagen. 
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Mekanisme reaksi kompetitif ELISA ada 2 yaitu ”Direct” dan ”Indirect” 

(Romansyah, 2005 dalam Dzahroh, 2006). 

”Direct Competitive” (kompetitif langsung) memiliki mekanisme reaksi; 

antibodi spesifik ligan dilapisi pada mikroplat, lalu enzim konjugat dan ligan 

ditambahkan, maka akan terjadi kompetisi antara enzim konjugat dengan ligan 

untuk berikatan dengan antibodi. Reaktan yang tidak terikat dihilangkan dengan 

pencucian lalu ditambahkan substrat dan pengukuran warna (Romansyah, 2005 

dalam Dzahroh, 2006). 

”Indirect Competitive” (kompetitif tidak langsung) mekanismenya, 

hapten protein konjugat dilapisi pada mikroplat, lalu antibodi spesifik hapten 

protein dan ligan ditambahkan. Dibiarkan sehingga terjadi kompetisi antara 

hapten protein konjugat dan ligan dalam mengikat antibodi. Dilakukan pencucian 

untuk menghilangkan antibodi yang tidak terikat. Pada tahap akhir ditambahkan 

substrat dan pengukuran warna (Romansyah, 2005 dalam Dzahroh, 2006). 

Aflatoksin akan terperangkap oleh antibodi yang berupa anti aflatoksin 

yang kemudian akan terbaca dengan konsentrasi perubahan warna yang terjadi. 

Kit ELISA biasanya terdiri dari : Konjugat yang digunakan adalah anti 

mikotoksin-Ig-HRP-Antirabit, substrat yang biasa digunakan antara lain ABTS, 

TMB-Blocking, Agent Casein serta Skim Milk. Sedangkan enzim yang digunakan 

pada ELISA umumnya adalah AFB1-BSA Enzyme, Penicillinase atau 

Horseradish peroxidase (Williams et al., 2004 ). 

ELISA kit untuk analisis AFB1 yang dikembangkan di  Balai Penelitian 

Veteriner adalah format ELISA kompetitif langsung. Respon antibodi spesifik 
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terhadap AFB1, namun terjadi sedikit reaksi silang dengan jenis aflatoksin G2 dan 

B2 sedangkan  reaksi silang dengan aflatoksin G1 tidak begitu nyata. AFB1 dapat 

terdeteksi sampai serendah 0,12 ppb (0,1 ng/ml) dalam ekstrak sampel 

(Rachmawati, 2006). Prinsip analisa aflatoksin metode ELISA Kompetitif 

Langsung disajikan pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Prinsip Analisa Aflatoksin Metode ”Direct Competitive” ELISA 

(Waliyar, 2000). 

 

Prinsipnya, terjadi kompetisi antara AFB1 standar atau AFB1 yang 

terkandung dalam sampel dengan enzim konjugat (AFB1-BSA) untuk berikatan 

dengan antibodi yang terlapis pada plat mikro. Selanjutnya enzim konjugat yang 

tidak berikatan dengan antibodi dicuci dengan air yang mengandung detergen, dan 

enzim yang mengikat antibodi pada plat mikro dengan penambahan substrat akan 

memberikan warna. Semakin tinggi AFB1 pada standar atau sampel, maka makin 

sedikit enzim konjugat yang berikatan dengan antibodi, maka warna yang 

terbentuk makin pudar. Reaksi dihentikan dengan penambahan stoping solution 
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dan intensitas warna yang terbentuk diukur dengan ELISA “reader” pada panjang 

gelombang 450 nm (Rachmawati,2006).   

 

2.4.4 Analisa Bivariat dan Analisa Multivariat 

Analisa bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel terikat 

dengan variabel bebas. Analisis statistik yang digunakan untuk menguji hubungan 

dua variabel terikat dan bebas tersebut adalah regresi logistik sederhana. Selain 

melihat keeratan hubungan dengan tingkat kepercayaan 95% juga melihat ”odds 

ratio” yang dihasilkan. Pemaknaan selanjutnya akan dilihat berdasarkan nilai p, 

OR pada 95% ”Confidence Interval” (CI)  (Senewe dan Sulistyowati, 2001). 

Menurut Sugiyono (2000) dalam Wiyati dkk (2008) bahwa analisa bivariat 

menggunakan uji analisa statistik Koefisien Korelasi dengan fasilitas program 

SPSS for Windows Version. Bila dengan analisa bivariat dinyatakan signifikan 

maka dilanjutkan dengan uji statistik regresi linear tunggal. 

Analisis statistik multivariat merupakan metode statistik yang 

memungkinkan kita melakukan penelitian terhadap lebih dari dua variabel secara 

bersamaan. Dengan menggunakan teknik analisis ini maka kita dapat 

menganalisis pengaruh beberapa variabel terhadap variabel–variabel lainnya 

dalam waktu yang bersamaan. Sebagai contoh, kita dapat menganalisis pengaruh 

variabel kualitas produk, harga dan saluran distribusi terhadap kepuasan 

pelanggan. Contoh yang  lain, misalnya pengaruh kecepatan layanan, keramahan 

petugas dan kejelasan memberikan informasi terhadap kepuasan dan loyalitas 

pelanggan. Analisis multivariat digunakan karena pada kenyataannnya masalah 
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yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan hanya menghubung-hubungkan dua 

variabel atau melihat pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. 

Sebagaimana contoh di atas, variabel kepuasan pelanggan dipengaruhi tidak 

hanya oleh kualitas produk tetapi juga oleh harga dan saluran distribusi produk 

tersebut (Anonymous, 2007). 

Teknik analisis multivariat secara dasar diklasifikasi menjadi dua, yaitu 

analisis dependensi dan analisis interdependensi. Analisis dependensi berfungsi 

untuk menerangkan atau memprediski variabel tergantung dengan menggunakan 

dua atau lebih variabel bebas. Yang termasuk dalam klasifikasi ini ialah analisis 

regresi linear berganda, analisis diskriminan, analisis varian multivariat 

(MANOVA), dan analisis korelasi kanonikal. Analisis interdependensi berfungsi 

untuk memberikan makna terhadap seperangkat variable atau membuat 

kelompok-kelompok secara bersama-sama. Yang termasuk dalam klasifikasi ini 

ialah analsis faktor, analisis kluster, dan multidimensional ”scaling” (Anonymous, 

2007). 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Pengendalian Mutu Jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember dan 

Laboratorium Toksikologi Balai Besar Penelitian Veteriner (Balitvet) Bogor. 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret – September 2008. 

 

3.2 Bahan dan Alat 

3.2.1 Bahan 

Bahan baku yang digunakan dalam penelitian adalah tempe kemasan yang 

dibeli di pasar Tanjung Jember. Bahan yang digunakan untuk analisa dengan 

kemurnian pa, meliputi : Selenium, H2SO4 pekat, asam borat 4%, HCl 0,02 N , 

HNO3 0,5 M, FeCl3, amil alkohol, ammonium thiosianat, methanol, stopping 

solution/H2SO4 1,25 M. Bahan analisa lain, yaitu: NaOH 40 % (teknis), indikator 

MM/MB, larutan Nessler, standar AFB1 merk Sigma-aldrich, enzim konjugat 

“freeze dried”, substrat TMB (Tetramethilbenzidine),  aquades. 

 

3.2.2 Alat 

Alat-alat yang digunakan yaitu : neraca analitik (Ohaus), botol timbang, 

oven pengering, kurs porselain, tanur, labu kjeldahl, kompor destruksi dan 

destilator Kjeldahl Bucci, blender (stainless steel), magnetik stirer (Stuart 

Scientific), vortex (Thermolyne type 16700), sentrifus (Yenaco model YC-1180), 

26 
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spektrofotometer (Spectronic 21 D, Milton Roy), lemari pendingin, elektrik 

shaker, corong pemisah, “timer”, “single micropipette: biohit 100 ul, ”multipipette 

8 channel”, ”mixing plate” dan “coated antibody plate” ELISA kit, “absorbance 

ELISA reader” Opsys MR merk Dynex , dan alat-alat gelas terkait. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen 

(termasuk penelitian deskriptif) yang melihat suatu gejala atau pengaruh yang 

timbul sebagai akibat perlakuan tertentu dan penelitian korelasional (penelitian 

deskriptif) yang melihat hubungan antara dua atau beberapa variabel. Desain 

penelitiannya menggunakan rancangan eksperimen (Notoatmodjo, 2002). Variabel 

independen penelitian ini adalah  lama penyimpanan (0 dan 3 hari) serta suhu 

penyimpanan (suhu ruang (25-27ºC) dan suhu refrigrator (10-12ºC)). Sedangkan 

variabel dependennya adalah karakteristik kimia dan kadar aflatoksin. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua tempe kedelai yang dijual di 

Pasar Tanjung, Jember yaitu sebanyak 28 tempe dari penjual yang berbeda. 

Sampel penelitian yang diambil menggunakan teknik “purposive sampling 

nonprobability”. Menurut Sugiyono (2000) dalam Wiyati, dkk (2008) bahwa 

teknik “purposive sampling nonprobability” adalah teknik pengambilan sampel 

dengan tidak memberi peluang / kesempatan yang sama bagi setiap anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel dan teknik penentuan sampelnya dengan 
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menggunakan pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan-pertimbangan yang 

diambil adalah sebagai berikut : Tempe kedelai berkemasan plastik, memiliki 

merek tertentu, dan selalu diproduksi setiap hari. Berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, maka diperoleh sampel 

berjumlah 10 tempe saja. 

  

3.5 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap kegiatan, yaitu : 

1. Tahap pengambilan 10 sampel tempe dilakukan pada tanggal 14 April 

2008 dari pasar Tanjung, Jember. Selanjutnya tiap sampel diafkirkan 

dengan disimpan selama 0 dan 3 hari pada suhu  kamar (25-27ºC) dan 

suhu refrigrator (10-12ºC). 

2. Tahap analisa karakteristik kimiawi, yang meliputi analisa : 

a. Kadar Air : metode Thermogravimetri (Sudarmadji dkk, 1996). 

b. Kadar Abu : metode Langsung/ kering (Sudarmadji dkk, 1996) 

c. Kadar Protein : metode Kjeldahl (Sudarmadji dkk, 1996) 

d. Kadar Amoniak : metode Ekstraksi Nessler (AOAC, 1990) 

e. pH : pHmeter 

f. Kadar Asam Fitat:metode spektroftometri (Davies and Reid,1979) 

3. Tahap penentuan kadar aflatoksin dengan menggunakan metode 

Sandwich/Direct ELISA (Balai Penelitian Veteriner, 2008). 

Sampel untuk analisa kadar aflatoksin ini diambil pada tanggal 20 Juli 

2008 pada 10 penjual tempe yang sama, dengan ketentuan sampel tempe 



 29 

tersebut memiliki berat, harga, bentuk, dan tipe kemasan tetap seperti 

sampel yang digunakan pada analisa karakteristik kimiawi. Selanjutnya, 

tiap sampel diafkirkan dengan disimpan selama 0 dan 3 hari pada suhu  

kamar (25-27ºC) dan suhu refrigrator (10-12ºC). Sebagai persiapan 

analisa, sampel-sampel tempe tersebut dikeringkan pada oven pengering 

pada suhu 70°C selama 24 jam lalu diblender hingga halus dan 

dimasukkan dalam kemasan plastik.  
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Dilakukan analisa : 

- Kadar Amoniak (metode Nessler) 

- Kadar Protein (metode Kjeldahl) 

- Kadar Air (metode thermogravimetri) 

- Kadar Abu  

- pH 

- Kadar Asam Fitat (metode spektrofotometri) 

- Kadar aflatoksin B1 (metode Sandwich/Direct ELISA) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram Alir Penelitian 

 

1. Dibandingkan dengan Syarat Mutu Tempe Kedelai SNI 

01-3144-1992 

2. Dibandingkan dengan Keputusan Kepala Badan POM RI 

No. HK.00.05.1.4057 Tentang Batas Maksimum 

Aflatoksin dalam Produk Pangan 

Tempe Kedelai Segar  

(0 hari) 

Tempe Kedelai Afkir 

Suhu Ruang 3 hari 

Tempe Kedelai Afkir 

Suhu Refrigrator 3 hari 

Positif Negatif 

Hasil 

Survei dan Pengambilan Sampel 

Sampel Tempe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 

(Merk, Berat dan Harga) 
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Gambar 4. Diagram Alir Analisa Data Regresi Linier Bivariat      

         

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Diagram Alir Analisa Data Regresi Linier Berganda 

Variabel Bebas Variabel Terikat 

Regresi Linier Bivariat 

Fhitung < Ftabel Fhitung > Ftabel 

Grafik regresi 

linier 

Uji F 

Analisa Regresi Multivariat yang Signifikan 

Variabel Bebas Variabel Terikat 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

Kadar Aflatoksin 

Faktor parameter (variabel 

bebas) paling berpengaruh 

Uji t 
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3.6 Analisa Data 

3.6.1 Analisa Deskriptif  

Pengolahan data yang dilakukan menggunakan metode deskriptif 

(Suharsimi, 1993). Data hasil penelitian diklasifikasikan sehingga merupakan 

suatu susunan urutan data. Selanjutnya dibuat tabel, dan untuk mempermudah 

memahami hasil penelitian dibuat histogram untuk kemudian diinterpretasikan 

sesuai dengan hasil pengamatan yang ada. 

 

3.6.2 Analisa Korelasi Dua Variabel (Bivariat) 

Analisa korelasi dua variabel (bivariat) dapat dilakukan bila data yang 

akan dianalisis memenuhi beberapa persyaratan. Antara lain bentuk datanya 

kontinu, homogen, dan distribusi datanya normal serta regresinya linier. Alat yang 

digunakan untuk melakukan analisa data adalah analisa korelasi dari regresi linier 

melalui fasilitas program SPSS 15.0 for Windows Version.  

Analisa regresi linier dilakukan guna mengetahui hubungan antara dua 

variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel 

yang memberikan pengaruh, dalam penelitian ini adalah jenis penyimpanan 

tempe. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi, dalam hal ini adalah 

tiap-tiap karakteristik kimia tempe. 

 

3.6.3 Analisa Korelasi Banyak Variabel (Multivariat) 

Analisa multivariat digunakan untuk memeriksa arah dan kuatnya 

hubungan antara banyak variabel bebas dengan satu variabel terikat. Alat yang 
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digunakan untuk melakukan analisa data adalah korelasi berganda dari regresi 

linier berganda. 

Analisa regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui tingkat 

pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat secara simultan dan parsial. 

Rumus yang digunakan untuk regresi linier berganda adalah :  

Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + ..... + baxa + e 

Keterangan : 

Y = Variabel terikat 

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi 

x = Variabel bebas 

e = Kesalahan pengganggu 

 

Analisa data regresi linier berganda ini dikerjakan menggunakan program 

SPSS 15.0 for Windows Version. Dalam penelitian ini, variabel terikat adalah 

kadar aflatoksin yang akan ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi variabel 

bebasnya yaitu kadar air, kadar protein, kadar abu, kadar amoniak, pH dan kadar 

asam fitat. 

Model regresi yang didapat dengan menggunakan program SPSS metode 

Backward, metode ini akan mengurangi variabel-variabel bebas yang dimasukkan 

dalam persamaan regresi linier sampai didapatkan pengaruh nyata variabel-

variabel bebas terhadap variabel terikat. Metode Backward akan menghasilkan 

berbagai model regresi yang berbeda dan kemudian dipilih satu model. 

Model regresi yang dipilih dan diuji hipotesanya lebih lanjut adalah model 

regresi yang dianggap paling baik. Model yang baik dan valid adalah model 
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regresi yang variabel-variabel bebasnya mempunyai pengaruh yang nyata dan 

hubungan linier dengan variabel terikatnya serta bebas dari masalah autokorelasi 

dan multikolinieritas. 

Nugroho (2005) menyatakan bahwa suatu model regresi berganda 

dikatakan linier jika memenuhi syarat linieritas, seperti normalitas data (baik 

secara individu maupun model), bebas dari asumsi klasik statistik 

multikolinieritas, autokolerasi dan heteroskesedastisitas, maka regresi linier 

berganda dapat dikatakan baik. 

Menurut Rahayu (2005), untuk mendapatkan model regresi yang baik atau 

mempunyai pengaruh yang berarah maka dapat dilakukan penambahan ataupun 

pengurangan variabel-variabel tertentu dari model yang diperoleh. 

 

3.6.4 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji pengaruh variabel-variabel 

bebas dengan variabel terikat. 

 

3.6.4.1 Uji F (Uji Simultan) 

Uji simultan dengan F-test ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis yang 

digunakan : 

Ho : b1 = b2 = b3 = bn (tidak ada pengaruh nyata antara variabel bebas dengan 

variabel terikat) 
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H1 : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠  bn (ada pengaruh nyata antara variabel bebas dengan variabel 

terikat) 

Prinsip pengujian adalah membandingkan nilai F hitung dengan F tabel 

untuk menerima atau menolak hipotesis nol (Ho). 

� Jika F hitung > F tabel, maka terdapat pengaruh yang nyata dari variabel bebas 

secara serentak terhadap variabel terikat (Ho ditolak dan H1 diterima). Hasil 

tersebut juga menunjukkan adanya hubungan yang linier antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. 

� Jika F hitung < F tabel, maka tidak ada pengaruh nyata variabel bebas secara 

serentak terhadap variabel terikat (Ho diterima dan H1 ditolak) yang juga 

berarti ada hubungan linier antara variabel bebas dan variabel terikat. 

Sulaiman (2002) menyatakan bahwa uji F bertujuan untuk melihat 

pengaruh variabel-variabel bebas (independen) secara keseluruhan terhadap 

variabel terikat (dependen). Uji F dilakukan guna mengetahui apakah variabel-

variabel bebas berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel 

terikat dengan membandingkan nilai Ftabel dengan Fhitung pada taraf signifikan 5%. 

 

3.6.4.2 Uji t (Uji Parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah koefisien regresi variabel bebas 

mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat secara parsial. Uji hipotesa yang 

digunakan untuk uji koefiesn regresi adalah : 

Ho : Koefisien regresi tidak nyata 

H1 : Koefisien regresi nyata 
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Prinsipnya dengan mebandingkan nilai t hitung dengan t tabel untuk 

menentukan apakah Ho diterima atau ditolak. 

T hitung < t a/2 (n-k-1) maka Ho diterima 

T hitung > t a/2 (n-k-1) maka Ho ditolak 

Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial atau 

sendiri-sendiri dilakukan dengan membandingkan nilai t tabel dengan t hitung 

pada taraf signifikan α = 5% (Nacrowi dan Usmar, 2002). Jika signifikannya ≤ 

0.05 berarti variabel mempunyai pengaruh nyata, sedangkan jika > 0.05 maka 

variabel tersebut tidak mempunyai pengaruh nyata terhadap variabel terikatnya. 

Hasil uji t juga menunjukkan variabel bebas yang paling berpengaruh. 

Untuk mengetahui peranan variabel yang paling dominan dapat diketahui dengan 

memperhatikan nilai t hitung yang paling besar. 

 

3.6.5 Uji Asumsi 

Uji asumsi dilakukan untuk mendapatkan model yang baik atau “Best 

Unbiased Estimator” (BLUE) sehingga kesimpulan yang diambil valid. Uji 

asumsi yang dilakukan pada penelitian ini antara lain uji linieritas, uji 

autokolerasi, dan uji multikolinieritas. 

 

3.6.5.1 Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan dengan Uji F, hipotesis yang dipakai adalah : 

Ho : b = 0 (tidak ada hubungan linier antara variabel bebas dengan variabel 

terikat) 
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H1 : b ≠ 0 (ada hubungan linier antara variabel bebas dengan variabel terikatnya) 

Jika nilai Fhit > Ftab maka Ho ditolak, artinya ada hubungan yang linier 

antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel bebas dan variabel 

terikat pada model regresi mempunyai hubungan yang linier bila uji F 

menunjukkan hasil yang nyata (Anonymous, 2003). 

Kevalidan model regresi dapat dilihat dari nilai koefisien regresinya. 

Mursinto (1990) menjelaskan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas dapat 

menjelaskan variabel terikat digunakan koefisien determinasi (R
2
). Koefisien ini 

menunjukkan kontribusi variabel bebas yang digunakan dalam penelitian terhadap 

variabel terikat sedangkan sisanya merupakan variabel bebas lain yang tidak 

digunakan dalam penelitian. Model yang semakin valid akan mendekati nilai 1. 

 

3.6.5.2 Uji Autokolerasi 

Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan 

variabel pengganggu periode sebelumnya (Nugroho, 2005). Dalam suatu analisa 

regresi memungkinkan terjadinya hubungan antara variabel-variabel bebas itu 

sendiri atau berkorelasi sendiri (Rahayu, 2005). 

Menurut Rahayu (2005), prosedur pendeteksian masalah autokerelasi 

dapat digunakan Dubin-Watson.pengujian ini diasumsikan dengan penurunan data 

oleh turunan pertama dari model autokorelasi. Hipotesis yang digunakan dengan 

kriteria penolakan Ho adalah : 

D < D α,L : (Ho ditolak) 
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D > D α,u : (Ho tidak ditolak) 

Model regresi tidak mengalami autokorelasi apabila Dubin-Watson yang 

diperoleh model (D) > nilai Dubin-Watson pada tabel (D α,u) untuk jumlah sampel 

(n) dan jumlah variabel bebas yang dipakai (k) dalam model. Apabila nilai Dubin-

Watson yang diperoleh berada di antara batas atas (D α,u) dan batas bawah Dubin-

Watson tabel (D α,L) maka model regresi tidak dapat disimpulkan apakah 

mengalami autokorelasi atau tidak. Pada kasus seperti ini walaupun model tidak 

terlalu baik tetapi masih dapat dikatakan valid dan tidak bias. Dampak yang 

ditimbulkan akibat adanya autokorelasi adalah taksiran yang diperoleh tidak lagi 

BLUE, namun masih tidak bias dan konsisten. Oleh karenanya interval 

kepercayaan menjadi lebar dan uji signifikansi kurang kuat sehingga uji t dan uji F 

tidak dapat dilakukan atau hasilnya tidak akan baik (Nachrowi dan Usman, 2002). 

 

3.6.5.3 Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolineritas bertujuan apakah terdapat hubungan linier yang 

sempurna atau pasti antara beberapa variabel atau semua variabel yang 

menjelaskan model regresi. Menurut Rahayu (2005), penggunaan uji 

multikolineritas juga bertujuan untuk menghindari kebiasan dalam proses 

pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing 

variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). 

Menurut Rahayu (2005), deteksi multikolineritas pada suatu model dapat 

dilihat dari beberapa hal, antara lain : 
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a. Jika nilai Varience Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai 

Tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model dapat terbebas dari 

multikolineritas VIF = 1/Tolerance, jika VIF = 10 maka Tolerance = 1/10 – 

0,1. semakin tinggi VIF maka semakin rendah Tolerance. 

b. Jika nilai koefisien korelasi antar masing-masing variabel independen kurang 

dari 0,7, maka model dapat dinyatakan bebas dari asumsi klasik 

multikolineritas. Jika lebih dari 0,7, maka diasumsikan terjadi korelasi yang 

sangat kuat antar variabel independen sehingga terjadi multikolineritas. 

c. Jika nilai koefisien determinan (R2) di atas 0,60 namun tidak ada variabel 

independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen, maka model 

tersebut terkena multikolineritas. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Sampel 

Tempe kedelai yang digunakan dalam penelitian ini semuanya dikemas 

dalam plastik, karena seluruh penjual tempe di pasar Tanjung, Jember telah 

melakukan pengemasan sesuai permintaan pembeli. Namun, hanya ada dua jenis 

pengemasan tempe yang beredar di pasar tersebut yaitu bentuk bulat panjang 

berplastik “seal” diikat dan bentuk pipih berplastik “seal” lilin. Hasil teknik 

“purposive sampling nonprobability”, terdapat 10 merek tempe kedelai dengan 

berbagai harga dan ukuran, yang kemudian disimpan pada suhu refrigerator dan 

suhu ruang selama 3 hari, sesuai lamanya tempe afkir yang biasa digunakan 

masyarakat sebagai penambah rasa dan aroma masakan. 

Hasil survei sebagaimana tertera pada Tabel 4, menunjukkan harga tempe 

kedelai yang terdapat di Pasar Tanjung tersebut bervariasi, hal ini menjelaskan 

kualitas dan kuantitasnya. Kualitas tempe kedelai yang baik adalah biji-biji 

kedelainya padat, tertutup oleh lapisan miselia putih, tidak ada bahan campuran 

(jagung pipilan, tepung tapioka, ampas tahu, dan lainnya), serta berbau khas 

tempe dan berpenampilan menarik. Dari segi kuantitas, semakin besar ukuran 

berat, maka harga tempe semakin mahal. Namun, penelitian ini lebih 

mengutamakan tentang kualitas dari segi karakteristik kimia dan kadar aflatoksin 

tempe segar serta tempe afkir di kota Jember, yang selanjutnya dibandingkan 

dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Surat Keputusan Kepala Badan 

POM tentang kandungan aflatoksin pada produk pangan. 

40 
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Tabel 4. Data Hasil Pengamatan Sampel Tempe Segar dan Tempe Afkir di Kota Jember 
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4.2 Karakteristik Kimia Tempe Segar dan Tempe Afkir serta Korelasi 

Bivariatnya dengan Jenis Penyimpanan Tempe 

 

4.2.1 Kadar Air  

Kadar air tempe kedelai segar dan afkir selama penyimpanan berkisar 

antara 54,77% - 66,64% (Tabel 4). SNI 01-3144-1992 (Syarat Mutu Tempe 

Kedelai), menetapkan kadar air maksimal sebesar 65%. Data Tabel 4 

menunjukkan ada 7 sampel yg melebihi batas maksimal kadar air yakni Pasar 

Tanjung 2 segar (65,12%); Pasar Tanjung 2 afkir suhu refrigerator (65,89%); 

Pasar Tanjung 3 afkir suhu refrigerator (65,01%); Tunas Mandiri afkir suhu ruang 

(65,605%), Paga Jaya afkir suhu ruang (65,44%); Pasar Tanjung 2 afkir suhu 

ruang (66,64%); Pasar Tanjung 3 afkir suhu ruang (65,72). Hasil penelitian kadar 

air disajikan pada Gambar 6. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Keterangan : -------- Batas maksimal kadar air tempe SNI 01-3144-1992 

Gambar 6. Histogram Kadar Air Tempe Segar dan Afkir Selama Penyimpanan 
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Gambar 6 secara garis besar menunjukkan kadar air tempe afkir suhu 

ruang lebih tinggi daripada tempe afkir suhu refrigerator dan tempe segar. Grafik 

tersebut menunjukkan kecenderungan kadar air semakin meningkat selama 

penyimpanan. Namun, ada satu fenomena pada sampel Sumber Mas (T1), yakni 

tempe segarnya memiliki nilai kadar air paling tinggi dan tempe afkir suhu 

refrigerator paling rendah kadar airnya. Hal ini diduga karena adanya perlakuan 

suhu yang kurang terkontrol pada penyimpanan di refrigerator, sehingga terjadi 

fluktuasi suhu. Hasil analisa deskriptif (Lampiran 3) dengan menggunakan SPSS 

15.0 for Windows Version diperoleh standar deviasi (δ) kadar air 2,94077 < rerata 

(mean) kadar air 62,3998, artinya data kadar air tempe masih tergolong homogen. 

Korelasi antara jenis penyimpanan tempe dengan kadar air dilakukan 

dengan metode analisa bivariat yang menggunakan alat regresi linier sederhana. 

Tabel Anova hasil regresi linier sederhana (Lampiran 3) dengan menggunakan 

fasilitas program SPSS 15.0 for Windows Version, menunjukkan bahwa jenis 

penyimpanan tempe berhubungan terhadap kadar air. Tabel Anova menunjukkan 

Fhit (4,922) > Ftab (4,20), serta nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05%, artinya 

variasi jenis penyimpanan tempe dapat menjelaskan variasi nilai kadar air, atau 

dengan kata lain ada hubungan linier antara jenis penyimpanan tempe dengan 

kadar air. Tabel koefisien pada Lampiran 3, juga menegaskan dengan uji t, dimana 

t hitung = 2,219 > t (0.05, 29) = 1,699 yang berarti jenis penyimpanan tempe 

mempunyai pengaruh nyata yang searah terhadap kadar air tempe. Hubungan 

korelasi linier ini diterangkan pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Grafik Korelasi Jenis Penyimpanan Tempe terhadap Kadar Air 

 

Gambar 7 menerangkan hubungan jenis penyimpanan tempe dengan kadar 

air adalah berkorelasi positif  (y = 59,66 + 1,37x). Penyimpanan tempe yang 

semakin lama akan menyebabkan kadar air tempe semakin meningkat dengan 

pengaruhnya sebesar 15%.  
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Keterangan Grafik : 

1. Nilai Sumbu X dinyatakan dengan skala : 

1) Tempe Segar 

2) Tempe Afkir Suhu Refrigerator 

3) Tempe Afkir Suhu Ruang 

2. Garis prediksi interval kadar air tiap sampel 

3. Garis penghubung tiap variabel X 

4. Garis prediksi interval rerata kadar air 

5. Garis linier 
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Sampel yang kadar airnya paling tinggi adalah Pasar Tanjung 2 (afkir suhu 

ruang) yakni 66.64%. Hal ini disebabkan selama penyimpanan, fermentasi yang 

terlalu lama dan suhu ruang berperan terhadap kelangsungan aktivitas mikrobia 

dalam mendegradasi protein (memutus ikatan-ikatan peptida) menjadi molekul 

yang lebih sederhana sehingga kekompakan tempe menjadi menurun. Penurunan 

kekompakan tempe dapat menyebabkan tereksposnya air terikat yang berada 

dalam sel, sehingga tempe akan menjadi berair dan berlendir. Menurut Stanley 

(1997), kemampuan untuk mengikat air (”water-holding”) dari padatan ditentukan 

oleh struktur/formasi padatan tersebut, yang dipengaruhi oleh ikatan disulfida 

antara polipeptida-polipeptida. 

Kadar air tempe yang terendah didapat pada sampel Karya Mandiri 

Sejahtera segar (54,77 %). Kenyataan semacam ini berlawanan dengan pernyataan 

Desrosier (1990) bahwa  pada penyimpanan dingin (refrigerasi mekanik) tidak 

hanya mendinginkan bahan pangan, namun juga terjadinya migrasi air dari bahan 

ke sistem refrigerasi, sehingga menurunkan kandungan air bahan. Perbedaan 

tekanan uap air maksimal menyebabkan terjadinya perpindahan air dari bahan ke 

refrigerator (dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah). Maka seharusnya, 

yang memiliki kadar air terendah adalah tempe afkir suhu refrigerator. Berbeda 

kondisinya, pada penyimpanan suhu ruang, suhu bahan dan suhu lingkungan 

hampir sama sehingga tidak ada perbedaan tekanan uap air maksimal antara bahan 

dan lingkungan. 
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Kadar Abu Tempe 
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4.2.2 Kadar Abu 

Kisaran nilai kadar abu tempe segar dan tempe afkir adalah 0,77% hingga 

4,2% (Tabel 4). Berdasarkan SNI Tempe Kedelai (01-3144-1992), kadar abu 

maksimal adalah 1,5%. Dari data penelitian ternyata setengah dari jumlah sampel 

memiliki kadar abu lebih dari ambang batas, berkisar pada 1,56 – 4,2%. Hal ini 

mengindikasikan setengah dari seluruh sampel mengandung jumlah mineral yang 

tinggi. Hasil penelitian kadar abu disajikan pada Gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : -------- Batas maksimal kadar abu tempe SNI 01-3144-1992 

Gambar 8. Histogram Kadar Abu Tempe Segar dan Afkir Selama Penyimpanan 

 

Gambar 8 secara garis besar menunjukkan kadar abu berturut-turut tempe 

afkir suhu refrigerator lebih tinggi daripada tempe afkir suhu ruang dan tempe 

segar. Terdapat fenomena pada sampel Tunas Mandiri (T2), Karya Mandiri 

Sejahtera (T3), dan Paga Jaya (T4) yakni tidak mengikuti pola kecenderungan 

kadar abu seperti sampel lain pada umumnya. Hal ini diduga terjadi karena adanya 

penggunaan jenis kedelai, air, dan cara pembuatan tempe yang berbeda pada 

sampel-sampel tersebut sehingga berpengaruh terhadap unsur mineral yang 
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dikandungnya. Meskipun begitu, berdasarkan analisa deskriptif (Lampiran 2) data 

kadar abu masih homogen, karena standar deviasi (δ) kadar abu 0,87212 < rerata 

(mean) kadar abu 1,7113. 

Hasil regresi linier bivariat (Lampiran 3) menunjukkan jenis penyimpanan 

tempe tidak berpengaruh terhadap kadar abu. Tabel Anova menerangkan Fhit 

(0,203) < Ftab (4,20), serta nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05%, artinya jenis 

penyimpanan tempe tidak terdapat hubungan linier dan tidak pula mempengaruhi 

kadar abu tempe. Hal ini karena kadar abu diduga dipengaruhi oleh penggunaan 

air dengan tingkat kesadahan tertentu saat  pencucian, perebusan dan perendaman 

kedelai. Selain itu, juga karena  jumlah bahan anorganik (unsur mineral) pada 

kulit kedelai yang terikut dalam proses pembuatan tempe akibat proses 

pengupasan yang tidak sempurna. Semakin tinggi kadar abu, maka sampel 

mengandung bahan campuran yang semakin banyak, seperti jagung pipilan, 

ampas tahu, kacang tanah, daging buah pepaya dan tepung tapioka yang biasa 

beredar di pasaran. Selain itu, Wijayanti (2000) mengemukakan bahwa, pada 

proses pembuatan tempe ditambahkan jamur tempe yang merupakan 

mikroorganisme, dalam organ mikroorganisme juga terdapat zat organik dan non 

organik sehingga zat non organik dari mikroorganisme tersebut dapat 

mempengaruhi hasil analisa kadar abu tempe. 

Kadar abu tertinggi didapat pada sampel Sumber Rejeki afkir suhu 

refrigerator (4,2%), sedangkan kadar abu terendah didapat dari sampel Sumber 

Mas segar (0,77%). Hal ini terjadi karena diperkirakan Sumber Rejeki 

mengandung bahan campuran paling banyak daripada sampel lainnya, karena 
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Kadar Protein Tempe 
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kandungan mineral dari kedelai sebagai bahan baku ditambah pula kandungan 

mineral dari bahan campuran. Hal ini diperkuat dengan data penelitian Suppadit 

et.al. (2007) bahwa kadar abu pada Thua Nao (kedelai murni terfermentasi khas 

Thailand) hanya berkisar 0,01-0,09%, yang berasal dari mineral kedelai 

(potasium, fosfor, magnesium, kalsium, sodium, dan sulfur). 

 

4.2.3 Kadar Protein 

Kadar protein tempe kedelai segar dan afkir selama penyimpanan yaitu 

sebesar 19,08% hingga 27,07% (Tabel 4). Berdasarkan SNI Tempe Kedelai (01-

3144-1992), kadar protein minimal adalah 20%. Dari data hasil penelitian ternyata 

ada 4 sampel yang mengandung kadar protein di bawah ambang batas, yakni 

Karya Mandiri Sejahtera afkir suhu ruang (19,23%); Paga Jaya afkir suhu ruang 

(19,17%); Pasar Tanjung 2 afkir suhu ruang (19,16%); Pasar Tanjung 3 afkir suhu 

ruang (19,08%). Hasil penelitian kadar protein disajikan pada Gambar 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : -------- Batas maksimal kadar protein tempe SNI 01-3144-1992 

Gambar 9. Histogram Kadar Protein Tempe Segar dan Selama Penyimpanan 
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Gambar 9 secara umum menunjukkan kecenderungan kadar protein 

menurun selama penyimpanan. Berturut-turut tempe segar kadar proteinnya lebih 

tinggi daripada tempe afkir suhu refrigerator dan tempe afkir suhu ruang. Menurut 

analisa deskriptif (Lampiran 2), standar deviasi (δ) kadar protein 2,33961 < rerata 

(mean) kadar protein 23,1847 yang berarti data tersebut bersifat homogen. 

Hasil regresi linier bivariat pada Lampiran 3 menunjukkan bahwa jenis 

penyimpanan tempe berpengaruh terhadap kadar protein. Tabel Anova (Lampiran 

3) menunjukkan Fhit (39,710) > Ftab (4,20), serta nilai signifikasinya lebih kecil 

dari 0,05%, artinya variasi jenis penyimpanan tempe dapat menjelaskan variasi 

nilai kadar protein, atau dengan kata lain ada hubungan linier antara jenis 

penyimpanan tempe dengan kadar protein. Tabel koefisien pada Lampiran 3, juga 

menegaskan dengan uji t, dimana t hitung = 6,302 > t (0.05, 29) = 1,699 yang berarti 

jenis penyimpanan tempe mempunyai pengaruh nyata namun tidak searah 

terhadap kadar protein tempe, karena nilainya negatif. Hubungan korelasi linier 

ini diterangkan pada Gambar 10 berikut ini. 
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Linear Regression with

95.00% Mean Prediction Interval and

95.00% Individual Prediction Interval
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Gambar 10. Grafik Korelasi Jenis Penyimpanan Tempe terhadap Kadar Protein 

 

Gambar 10 menunjukkan hubungan antara jenis penyimpanan tempe 

dengan kadar protein berkorelasi negatif (y = 27,50 – 2,16x). Penyimpanan tempe 

yang semakin lama akan menyebabkan kadar proteinnya semakin menurun, 

dengan pengaruhnya sebesar 59%.  

Sampel yang memiliki kadar protein terendah adalah Pasar Tanjung 3 afkir 

suhu ruang yakni sebesar 19,08%. Hal ini terjadi karena, pada tahap penyimpanan 

terjadi proses fermentasi yang berkelanjutan, dimana Rhizopus oligosporus 

memecah molekul protein berberat molekul tinggi menjadi fraksi protein berberat 

molekul lebih rendah dan asam-asam amino bebas. Didukung oleh hasil penelitian 

Astuti (1992), bahwa tempe banyak mengandung fraksi protein dengan berat 
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molekul kurang dari 1000 dalton sebagai hasil kerja enzim proteolitik kapang 

tempe.  

Kadar protein tertinggi diperoleh pada sampel Sumber Mas segar 

(27,07%). Hal ini terjadi karena pada tempe segar tidak mengalami fermentasi 

berkelanjutan yang mengakibatkan pemecahan protein menjadi peptida dan asam-

asam amino. Berdasarkan hasil penelitian Antarlina, dkk (2003) bahwa kadar 

protein tempe segar kedelai varietas unggul ternyata lebih baik (27,70-30,59% bb) 

dibanding kedelai impor (26,73% bb).  

Secara umum, kadar protein tempe afkir suhu refrigerator lebih tinggi 

daripada tempe afkir suhu ruang, meskipun dengan lama penyimpanan yang 

seragam. Hal ini disebabkan metabolisme Rhizopus oligosporus menurun seiring 

suhu yang rendah, karena menurut Steinkraus (1996) suhu optimum 

metabolismenya sebagai kapang mesofilik yaitu pada suhu 25-37 °C, sehingga 

pemecahan protein tempe menjadi terhambat. 

 

4.2.4 Kadar Amoniak 

Kadar amoniak tempe segar dan tempe afkir selama penyimpanan berkisar 

antara 0,017 – 0,1972 mg/100 ml (Tabel 4). Kandungan amoniak yang meningkat 

pada fermentasi biji-bijian mengindikasikan penggunaan asam amino sebagai 

sumber karbon dan energi oleh organisme fermentasi (Omavufbe et.al., 2007). 

Didukung oleh penelitian Shih (1990) bahwa sumber amoniak dapat berasal dari 

deamidasi (hidrolisis ikatan amida) glutamin dan atau asparagin. 
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Kadar Amoniak Tempe 
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Hingga saat ini, masih belum ada peraturan mengenai batas aman 

pengkonsumsian bahan pangan beramoniak di Indonesia. Diduga pengkonsumsian 

bahan pangan yang mengandung kadar amoniak yang tinggi juga akan berdampak 

pada kesehatan. Berdasarkan penelitian Rudman et.al (1973) dilaporkan bahwa 

konsumsi makanan yang mengandung NH3 dalam bentuk ammonium klorida akan 

meningkatkan konsentrasi NH3 dalam darah hingga menyebabkan penyakit 

hiperammonemia. Konsentrasi normal NH3 dalam bahan pangan 20-50µg/100ml, 

sedangkan dikatakan hiperammonemia jika konsentrasinya > 100 µg/100 ml. Jika 

demikian, maka Tabel 4 menunjukkan 10 sampel yang harus diwaspadai 

keamanannya (> 50 µg/100 ml) dan 9 sampel yang berpotensi menyebabkan 

hiperammonemia (> 100 µg/100 ml). Kenyataan tersebut mengindikasikan hanya 

11 sampel yang masih aman dikonsumsi. Hasil penelitian kadar amoniak disajikan 

pada Gambar 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : -------- Batas maksimal kadar amoniak pada bahan pangan (Rudman 

et.al, 1973). 

Gambar 11. Histogram Kadar Amoniak Tempe Segar dan Afkir Selama 

Penyimpanan 
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Histogram di atas secara umum menunjukkan kecenderungan kadar 

amoniak meningkat selama penyimpanan. Berturut-turut tempe afkir suhu ruang 

kadar amoniaknya lebih tinggi daripada tempe afkir suhu refrigerator dan tempe 

segar. Namun, ada sampel yang tidak sesuai dengan pola kecenderungan tersebut, 

yakni pada sampel Tunas Mandiri (T2) dan Karya Mandiri Sejahtera (T3). Hal ini 

diduga terjadi akibat adanya perbedaan jenis mikroba pembusuk, sehingga 

berbeda pula tingkat aktivitasnya dalam membentuk amoniak. Meskipun begitu 

menurut analisa deskriptif (Lampiran 2), standar deviasi (δ) kadar amoniak 

0,0492174 < rerata (mean) kadar amoniak 0,080917 yang berarti data tersebut 

tingkat homogenitasnya masih tinggi. 

Hasil regresi linier bivariat pada Lampiran 3 menunjukkan bahwa jenis 

penyimpanan tempe berpengaruh terhadap kadar amoniak. Tabel Anova 

(Lampiran 3) menunjukkan Fhit (16,136) > Ftab (4,20), serta nilai signifikasinya 

lebih kecil dari 0,05%, variasi jenis penyimpanan tempe dapat menjelaskan variasi 

nilai kadar amoniak atau dengan kata lain ada hubungan linier antara jenis 

penyimpanan tempe dengan kadar amoniak. Tabel Koefisien (Lampiran 3) juga 

menegaskannya melalui uji t, dimana t hitung = 4,017 > t (0.05, 29) = 1,699 yang 

berarti jenis penyimpanan tempe mempunyai pengaruh nyata searah terhadap 

kadar amoniak tempe. Hubungan korelasi linier ini diterangkan pada Gambar 12 

berikut ini. 
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Linear Regression with
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Gambar 12. Grafik Korelasi Jenis Penyimpanan Tempe dengan Kadar Amoniak 

 

Gambar 12 memperlihatkan hubungan antara jenis penyimpanan tempe 

dengan kadar amoniak berkorelasi positif (y = 0,01 + 0,04x). Penyimpanan tempe 

yang semakin lama akan menyebabkan kadar amoniak tempe semakin meningkat, 

dengan pengaruhnya sebesar 37%.  

Sampel Pasar Tanjung 3 afkir suhu ruang mengandung kadar amoniak 

tertinggi yaitu 0,9172 mg/100 ml, hal ini karena adanya fermentasi berkelanjutan 

oleh Rhizopus oligosporus yang menghasilkan amoniak bebas seiring suhu 

lingkungan yang sesuai dengan pertumbuhannya. Sparringa and Owens (1999) 

mengemukakan bahwa karena fermentasi berkelanjutan pada tempe dimulai saat 

tempe mulai menua (48-72 jam), dengan ditandai adanya degradasi protein dan 

metabolisme asam amino (deaminasi) akibat aktivitas mikroba pembusuk 
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sehingga produksi amoniak akan meningkat hingga mencapai tingkat yang 

signifikan. Kisaran nilai kadar amoniak antara 0,42 – 1,3 mmol/l yang akan 

memperlambat pertumbuhan miselium dan menghentikan pertumbuhan kapang 

tempe. 

Kadar amoniak yang terendah didapat pada sampel Sumber Mas segar 

(0,017 mg/100 ml). Hal ini disebabkan pada tempe segar hanya mengalami 

fermentasi saat proses pemeraman menjadi tempe (24-36 jam). Sehingga masih 

sebatas menghasilkan peptida-peptida bermolekul rendah (hasil degradasi protein) 

dan belum mengalami tahap deaminasi asam amino akibat proses fermentasi 

berkelanjutan. 

Sama halnya dengan tempe segar, tempe afkir suhu refrigerator memiliki 

kadar amoniak lebih rendah dari tempe afkir suhu ruang. Pada suhu refrigerator 

aktivitas mikroba pembusuk menurun, karena berdasarkan Adam and Nout (2001) 

suhu optimum pertumbuhannya ada yang mesofil (35°C) dan termofil (55°C). 

Sehingga proses degradasi protein dan deaminasi asam amino terhambat pula. 

 

4.2.5 Nilai pH 

Kisaran nilai pH tempe kedelai segar dan afkir selama penyimpanan 

adalah 6 hingga 9,08. Hasil penelitian nilai pH disajikan pada Gambar 13 sebagai 

berikut. 
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Gambar 13. Histogram Nilai pH Tempe Segar dan Afkir Selama Penyimpanan 

 

Gambar 13 secara umum menunjukkan kecenderungan nilai pH tempe 

segar lebih rendah daripada tempe afkir selama penyimpanan. Namun, hanya pada 

sampel Karya Mandiri Sejahtera (T3) dan Dua Putri (T7) yang nilai pH tempe 

segarnya lebih tinggi daripada tempe afkir selama penyimpanan. Fenomena ini 

dapat terjadi karena perbedaan jenis/galur mikroorganisme proteolitik, sehingga 

kemampuan melakukan deaminasi asam amino juga berbeda. Menurut analisa 

deskriptif (Lampiran 2), standar deviasi (δ) nilai pH 0,72182 < rerata (mean) nilai 

pH 7,3833 yang berarti data tersebut bersifat homogen. 

Tabel Anova (Lampiran 3) hasil regresi linier bivariat, menunjukkan Fhit 

(3,229) < Ftab (4,20), serta nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05%, artinya 

variasi jenis penyimpanan tempe tidak dapat menjelaskan variasi nilai pH, atau 

dengan kata lain tidak terdapat hubungan linier antara jenis penyimpanan tempe 

dengan pH. Hal ini diduga karena nilai pH bergantung pada kemampuan 

metabolisme mikroorganisme yang dapat melakukan deaminasi asam amino 
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sehingga tempe menjadi lebih basa (penurunan derajat keasaman). Kenyataan 

semacam ini, bertentangan dengan penelitian Nout and Rombouts (1990) yang 

mengungkapkan bahwa umur simpan tempe pada suhu lingkungan (ruang) dapat 

meningkatkan pH, “senescence” hifa dan pembentukan bau amoniak.  

Nilai pH tertinggi diperoleh pada sampel Pasar Tanjung 2 dan Pasar 

Tanjung 3 afkir suhu ruang (9,08) sedangkan nilai pH terendah (6) didapat pada 

sampel Karya Mandiri Sejahtera afkir suhu ruang. Peningkatan nilai pH pada 

penelitian ini disebabkan oleh terbentuknya NH3 dan senyawa-senyawa bersifat 

basa yang dihasilkan selama proses dekarboksilasi ataupun deaminasi asam amino 

oleh mikroorganisme proteolitik. Hal ini diperkuat oleh Odunfo (1988) dalam 

Steinkraus (1996) bahwa kenaikan pH dan pembebasan amoniak berhubungan 

dengan hidrolisis protein yang ekstensif menjadi asam amino dan peptida. 

Fermentasi alkalin yang melalui proses deaminasi asam amino akibat metabolisme 

jamur tempe, juga didominasi oleh bakteri basil (golongan psikrofil) seperti 

Bacillus subtilis dan Bacillus lichoniformis (Balia, 2008).     

 

4.2.6 Kadar Asam Fitat 

Kadar asam fitat tempe segar dan tempe afkir selama penyimpanan 

mempunyai kisaran nilai 0,047% - 1,405%. Hasil penelitian kadar asam fitat 

ditampilkan pada Gambar 14 berikut ini. 
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Gambar 14. Histogram Kadar Asam Fitat Tempe Segar dan Afkir Selama 

Penyimpanan 

 

Histogram di atas secara umum menunjukkan kecenderungan kadar asam 

fitat menurun selama penyimpanan. Berturut-turut tempe segar memiliki kadar 

asam fitat lebih tinggi daripada tempe afkir suhu refrigerator dan tempe afkir suhu 

ruang. Namun, ada sampel yang tidak sesuai dengan pola kecenderungan tersebut, 

yakni pada sampel Paga Jaya (T4) dan Sumber Rejeki (T6). Hal ini dapat terjadi 

diperkirakan adanya perbedaan jenis kedelai dan proses perebusan kedelai yang 

kurang sempurna, karena di tahap tersebut ikatan kompleks asam fitat dapat 

diurai. Meskipun begitu menurut analisa deskriptif (Lampiran 2), standar deviasi 

(δ) kadar asam fitat 0,389846 < rerata (mean) kadar asam fitat 0,67927 yang 

berarti data tersebut tingkat homogenitasnya masih tinggi. 

Hasil regresi linier bivariat (Lampiran 3) menunjukkan bahwa jenis 

penyimpanan tempe berpengaruh terhadap kadar asam fitat. Tabel Anova 

(Lampiran 3) menunjukkan bahwa Fhit (8,389) > Ftab (4,20), serta nilai 
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Linear Regression with
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signifikasinya lebih kecil dari 0,05%, berarti variasi jenis penyimpanan tempe 

dapat menjelaskan variasi nilai kadar asam fitat atau dengan kata lain ada 

hubungan linier antara jenis penyimpanan tempe dengan kadar asam fitat. Tabel 

Koefisien (Lampiran 3) juga menegaskannya dengan uji t, dimana t hitung = 

2,896 > t (0.05, 29) = 1,699 yang berarti jenis penyimpanan tempe mempunyai 

pengaruh nyata terhadap kadar asam fitat, namun tidak searah karena bernilai 

negatif. Hubungan korelasi linier ini dijelaskan pada Gambar 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Grafik Korelasi Jenis Penyimpanan Tempe dan Kadar Asam Fitat 

 

Gambar 15 memperlihatkan hubungan antara jenis penyimpanan tempe 

dengan rerata kadar asam fitat berkorelasi negatif (y = 1,13 – 0,23x). 
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Penyimpanan tempe yang semakin lama akan menyebabkan kadar asam fitat 

tempe semakin menurun, dengan pengaruhnya sebesar 23%.  

Sampel Pasar Tanjung 3 afkir suhu ruang mengandung kadar asam fitat 

terendah sebesar 0,047%. Hal ini dikarenakan tempe merupakan hasil fermentasi 

kedelai oleh kapang Rhizopus oligoporus yang juga menghasilkan enzim fitase 

yang dapat menghidrolisis asam fitat menjadi inositol dan orthofosfat. Bahkan, 

pada penyimpanan tempe suhu ruang, saat fermentasi yang berkelanjutan terjadi, 

enzim fitase masih mampu menghidrolisis asam fitat. Pengaruh penyimpanan juga 

dapat menurunkan kandungan asam fitat yang telah dilaporkan oleh Sutardi and 

Buckle (1995) bahwa tempe yang disimpan pada 5°C dan 30°C masing-masing 

selama 72 jam, sama-sama mengalami penurunan asam fitat yaitu kurang dari 

10% dari asam fitat setelah fermentasi 36 jam (tempe yang biasa dikonsumsi).  

Kadar asam fitat yang tertinggi terdapat pada sampel Tunas Mandiri segar 

(1,405%). Hal ini terjadi karena tempe segar hanya melalui tahap fermentasi 

selama 36-48 jam (pemeraman kedelai menjadi tempe padat) sehingga enzim 

fitase hanya dapat menghidrolisis sebagian asam fitat, namun jumlahnya jauh 

berkurang dari kandungan asam fitat kedelai mentah. Astuti (1992) 

mengungkapkan bahwa selama proses fermentasi tempe selama 48 jam akan 

terjadi penurunan kadar asam fitat sebesar 65%. Diperkuat oleh penelitian 

Pangastuti dan Triwibowo (1996) bahwa penurunan kadar asam fitat terendah 

dijumpai pada tempe fermentasi lanjut (108 jam) daripada fermentasi 48 jam 

(tempe yang biasa dikonsumsi). 
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Tabel 4 secara umum menunjukkan kadar asam fitat tempe afkir suhu 

ruang lebih rendah daripada tempe afkir suhu refrigerator dan tempe segar. 

Penurunan selama penyimpanan tersebut selain disebabkan oleh kapang, diduga 

juga disebabkan oleh aktivitas bakteri yang tumbuh baik setelah kapang tempe 

terhambat pertumbuhannya akibat kadar amoniak yang tinggi. Hal ini didukung 

oleh Powar and  Jaganathan (1967) dalam Pangastuti dan Triwibowo (1996) yang 

melaporkan adanya aktivitas fitase pada bakteri Bacillus subtilis dalam tempe 

kedelai. Diperkuat pula oleh Sudarmadji and Markakis (1997) yang menemukan 

adanya bakteri jenis Bacillus sp. dalam tempe yang mulai busuk. 

 

4.2.7 Kadar Aflatoksin 

Aflatoksin yang dianalisa adalah aflatoksin B1 karena berdasarkan  IARC 

(International Agency for Research on Cancer) terbukti bersifat paling poten, 

hepatotoksik, dan hepatokarsinogenik (Reddy and Waliyar, 2000). Selain itu, 

semua jenis aflatoksin, termasuk AFB1 yang memiliki titik lebur 268-269°C 

(Reddy and Waliyar, 2000), sehingga sulit untuk dihilangkan dengan perlakuan 

panas bahkan dengan hidrolisis asam. 

Kadar aflatoksin dari 30 sampel tempe kedelai segar dan afkir yang 

beredar di kota Jember, ternyata memiliki kadar aflatoksin berkisar antara 0,8 – 

38,9 ppb. Kadar aflatoksin tertinggi dimiliki oleh sampel Pasar Tanjung 3 afkir 

suhu ruang, sedangkan yang terendah diperoleh dari sampel Sumber Mas segar. 

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No. Hk.00.05.1.4057 tentang Batas 

Maksimum Aflatoksin Pada Produk Pangan, bahwa batas maksimum aflatoksin 
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jenis AFB1 adalah 20 ppb. Maka, dari data penelitian diperoleh tiga sampel (10%) 

yang mengandung aflatoksin melebihi batas aman, yaitu Karya Mandiri Sejahtera 

afkir suhu refrigerator (24,6 ppb); Pasar Tanjung 1 afkir suhu refrigerator (25,8 

ppb); Pasar Tanjung 3 afkir suhu ruang (38,9 ppb). Dengan demikian, ketiga 

sampel tersebut dilarang dikonsumsi karena sudah melebihi ambang batas 

keamanan. Hasil penelitian kadar aflatoksin metode “Direct” ELISA ditampilkan 

pada Gambar 16 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Histogram Kadar Aflatoksin Tempe Segar dan Afkir Selama 

Penyimpanan 

 

Gambar 16 secara umum tidak dapat menunjukkan kecenderungan data, 

karena data kadar aflatoksin sangat heterogen. Hal ini diperkuat dengan hasil 

analisa deskriptif (Lampiran 2), bahwa standar deviasi (δ) kadar aflatoksin 

8,83971 > rerata (mean) kadar aflatoksin 8,4400 yang artinya data tersebut 

bersifat heterogen. Fenomena ini dapat terjadi karena permasalahan dalam 

produksi aflatoksin pada bahan pangan kemungkinan besar adanya dampak 
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gabungan dari kapang aspergili dan penicilia lain yang juga sebagai penghasil 

aflatoksin, sehingga kemampuan menghasilkan kadar aflatoksin menjadi berbeda-

beda.  Didukung oleh laporan Klich (2007) bahwa aflatoksin adalah metabolit 

sekunder dari sejumlah spesies Aspergillus, meliputi A. flavus, A. parasiticus, A. 

nomius, A. Bombycis, A. Pseudotamarii, A. ochraceoroseus, A. rambellii, 

Emericella venezuelensis, E. astellata, Penicillium corylohilum, P.crustosum, 

P.cyclopium, P.lanosum. Demikian pula dengan penelitian Schindler et.al (1967) 

bahwa produksi aflatoksin tidak berhubungan dengan tingkat pertumbuhan 

A.flavus, terbukti adanya isolat yang ditumbuhkan pada suhu 41° C, suhu dimana 

pertumbuhan A.flavus maksimal, ternyata tidak ditemukan produksi aflatoksin. 

Hasil regresi linier bivariat pada Lampiran 3 menunjukkan bahwa jenis 

penyimpanan tempe tidak berpengaruh terhadap kadar aflatoksin. Tabel Anova 

(Lampiran 3) menunjukkan bahwa Fhit (2,650) < Ftab (4,20), serta nilai 

signifikasinya lebih besar dari 0,05%, artinya variasi jenis penyimpanan tempe 

tidak dapat menjelaskan variasi nilai kadar aflatoksin, atau tidak ada hubungan 

linier antara jenis penyimpanan tempe dengan kadar aflatoksin. Hal ini karena 

kadar aflatoksin tidak terpengaruh langsung dengan jenis penyimpanan tempe, 

melainkan diduga terpengaruh oleh faktor lain, misalnya proses produksi, 

pengemasan, atau perubahan karakteristik kimia selama fermentasi tempe. 

Didukung oleh penelitian Akmal (1995) bahwa tempe yang tercemar Aspergillus 

sp. terdapat pada  tempe yang pengemasannya hanya dilapisi daun pisang dan 

tidak tertutup rapat pada seluruh permukaannya. 
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4.3 Korelasi Multivariat Kadar Aflatoksin dengan Karakteristik Kimia Tempe 

Segar dan Tempe Afkir 

 

Pembahasan sebelumnya menyebutkan kadar aflatoksin dari 30 sampel 

tempe berkisar antara 0,8 – 38,9 ppb dan menyatakan bahwa jenis penyimpanan 

tempe tidak berpengaruh terhadap kadar aflatoksin. Mengingat, pentingnya 

pencegahan kontaminasi aflatoksin pada bahan pangan, maka perlu dilakukan uji 

lanjutan untuk mengetahui faktor apa yang paling mempengaruhi kadar aflatoksin, 

yakni dengan melakukan uji korelasi multivariat antara kadar aflatoksin dengan 

karakteristik kimia tempe yang telah dianalisa. Hasil analisa data dengan regresi 

linier berganda terhadap karakteristik kimia tempe dapat dilihat pada Lampiran 4.  

Tabel Koefisien menghasilkan model persamaan regresi linier sebagai berikut : 

Y= -11,619 + 1,155X1 + 65,371X2 – 17,693X3  

Keterangan :    Y  = Kadar Aflatoksin 

X1  = Kadar Protein 

X2 = Kadar Amoniak 

X3 = Kadar Asam Fitat 

R
2
 = 0.652 

Alasan pemilihan model persamaan regresi di atas dengan hanya tiga 

variabel bebas (kadar protein, kadar amoniak, dan kadar asam fitat), adalah 

berdasarkan Tabel “Variables Entered/Removed” (Lampiran 4). Tabel tersebut 

menerangkan metode regresi yang digunakan untuk menganalisis data dengan 

program SPSS 15.0 for Windows Version. Metode yang digunakan adalah metode 

“Backward”, yang digunakan apabila analisis regresi dilakukan untuk semua 

variabel dengan menganalisis variabel prediktor dari belakang, setelah semua 
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variabel dianalisis lalu dilanjutkan dengan menganalisis pengaruh variabel-

variabel bebasnya terhadap variabel terikat. Variabel-variabel bebas yang tidak 

berpengaruh akan dibuang, sehingga akhirnya hanya didapat kadar protein, kadar 

amoniak, dan kadar asam fitat yang berpengaruh nyata terhadap kadar aflatoksin.. 

Pemilihan model persamaan regresi di atas, juga berdasarkan Tabel 

Koefisien (Lampiran 4). Karena pada kolom t (uji parsial), variabel-variabel bebas 

model ke-5 menunjukkan pengaruh parsial nyata karena t hitung > t (0.05,29) 

=1,699, dan karena Sig. =0,000 ≤ 0,05. Sementara itu, berdasarkan uji t pula, 

koefisien regresi ketiga variabel bebas lainnya (kadar air, kadar abu, nilai pH) 

tidak berpengaruh nyata terhadap kadar aflatoksin. 

Nilai R
2
 model regresi sebesar 0,652 mempunyai arti bahwa karakteristik 

kimia (kadar protein, kadar amoniak, dan kadar asam fitat) mempengaruhi kadar 

aflatoksin sebesar 65,2% sedangkan sisanya 34,8% dipengaruhi variabel-variabel 

lain yang tidak diperkirakan dalam model regresi tersebut. Tabel Anova 

(Lampiran 4) menjelaskan nilai α = 0,05 > Sig.=0,000 serta nilai F hitung = 

16,264 > F0.05,3,26 = 2,98, sehingga berarti ada hubungan linier dan pengaruh nyata 

secara simultan (serentak) antara kadar protein, kadar amoniak, dan kadar asam 

fitat terhadap kadar aflatoksin. 

Hasil uji t pada taraf signifikan 5%, menunjukkan bahwa konstanta tidak 

berpengaruh nyata pada kadar aflatoksin, karena t hitung =0,676 < t (0.05,29) 

=1.699. Sementara itu, koefisien model regresi menunjukkan hubungan searah 

antara kadar protein dengan kadar aflatoksin dan antara kadar amoniak dengan 

kadar aflatoksin, karena bernilai positif. Maksudnya, setiap kali kadar aflatoksin 
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bertambah satu, maka rata-rata kadar protein bertambah sebesar 1,155 dan rata-

rata kadar amoniak bertambah sebesar 65,371. Sedangkan koefisien model regresi 

kadar asam fitat bernilai negatif, sehingga menunjukkan pengaruh atau hubungan 

yang tidak searah. Artinya, setiap kali kadar aflatoksin bertambah satu, maka rata-

rata kadar asam fitat berkurang sebesar 17,693.  

Tabel Koefisien (Lampiran 4) juga menunjukkan bahwa kadar asam fitat 

merupakan faktor yang dominan dalam mempengaruhi kadar afatoksin karena 

memiliki nilai t hitung terbesar (6,373). Kedelai diketahui mengandung asam fitat 

dalam jumlah tinggi, sebesar 690 mg per 100 g (Gopalan, et.al., 1971). Asam fitat 

menunjukkan sifat rakhitogenik, yaitu sifat untuk membentuk garam yang tidak 

larut apabila asam fitat berikatan dengan kalsium atau mineral yang lain. Asam 

fitat mengikat Zn (seng) menjadi ikatan kompleks yang tidak larut. Bahkan, 

Davies and Reid (1997) menyatakan bahwa Zn merupakan efek stimulator 

produksi aflatoksin. Karena Zn adalah salah satu mineral yang dibutuhkan bagi 

Aspergillus sp. dalam memproduksi aflatoksin sebagai metabolit sekunder. 

Diperkuat oleh penelitian Gupta and Venkitasubramanian (1975) bahwa 

penambahan asam fitat sebanyak 10 mM, dapat menekan kadar aflatoksin pada 

medium sintetik karena kandungan Zn-nya rendah.  

Tempe mengandung asam fitat rendah dan kandungan Zn yang tinggi 

karena terekspos keluar dari ikatan kompleks asam fitat saat proses perendaman, 

perebusan, dan fermentasi. Maka seharusnya, tempe kedelai memiliki kadar 

aflatoksin yang tinggi, sebab kandungan Zn meningkat untuk mendukung sintesa 

aflatoksin oleh Aspergillus sp.saat fase stasionernya berlangsung. Menurut Klich 
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(2007), temperatur minimum untuk produksi aflatoksin adalah 10°C, suhu 

optimum 24-30°C dan suhu maksimum 40-42°C tergantung jenis strain dan 

substrat. Melihat dari suhu minimum dan optimum produksi aflatoksin tersebut, 

tempe yang disimpan di refrigerator maupun di suhu ruang berpotensi untuk 

terkontaminasi aflatoksin. Namun ternyata menurut Sapuan dan Soetrisno (1996), 

kontaminasi oleh kapang Aspergillus flavus yang menghasilkan aflatoksin pada 

tempe, dapat didegradasi oleh Rhizopus oligosporus kira-kira 60%. Hal ini terjadi 

karena selama fermentasi, R. oligosporus  mampu memenangkan perebutan nutrisi 

untuk pertumbuhan. Sebab, fase pertumbuhan R. oligosporus lebih cepat daripada 

A. flavus, artinya saat mineral Zn berlimpah karena terekspos dari ikatan 

kompleks asam fitat, R. oligosporus berhasil menggunakan Zn lebih dulu pada 

fase lag/eksponennya. Sedangkan A. flavus membutuhkan Zn pada saat fase 

stasionernya untuk mensintesa aflatoksin. 

Setelah kadar asam fitat, faktor kedua yang mempengaruhi kadar 

aflatoksin adalah kadar amoniak, dilihat dari nilai t (Tabel Koefisien) lebih kecil 

dari nilai t kadar asam fitat. Berdasarkan hasil regresi berganda, menunjukkan 

hubungan searah antara kadar amoniak dengan aflatoksin. Kenyataan ini, berbeda 

dengan hasil penelitian Hernandez et.al. (2002) bahwa penambahan amoniak 

dapat mendetoksifikasi aflatoksin pada jagung. Amoniak dapat menghidrolisis 

cincin “lactone” dan mengubah komponen induknya menjadi komponen kecil 

secara kimia yang menunjukkan penurunan toksisitas aflatoksin dengan efektif.  

Kadar protein yang menjadi faktor ketiga, menurut hasil regresi berganda 

menunujukkan hubungan searah dengan kadar aflatoksin. Berbeda dengan kadar 
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amoniak, korelasi kadar protein dengan kadar aflatoksin sesuai dengan penelitian 

Mellon and Cotty (1998) bahwa protein biji-bijian berminyak yang menyediakan 

sumber karbon, dapat mendukung produksi aflatoksin dalam jumlah tinggi oleh A. 

flavus. 

Pengujian Durbin-Watson menunjukkan bahwa model memiliki nilai 

1,481; yang berada di antara batas bawah (dl) dan batas atas (du). Pada tabel 

Durbin-Watson menunjukkan k = 3 (variabel bebas) dan n=30 (sampel) sehingga 

didapat nilai batas bawah (dl)=1.21 dan batas atas (du)=1.65. Hal ini berarti, 

model regresi tidak mengalami autokorelasi (korelasi antara variabel pengganggu 

pada periode tertentu dengan variabel pengganggu sebelumnya). Pada kasus 

seperti ini model regresi masih dapat dikatakan valid dan tidak bias.  

Pengujian VIF pada Tabel Koefisien (Lampiran 4), dapat diperoleh nilai 

VIF seluruh variabel tidak lebih dari 10 dan tidak kurang dari 0.1, maka model 

terbebas dari multikolinieritas (kemiripan atau hubungan linier sempurna antar 

variabel). Artinya antara variabel terikat (kadar aflatoksin) dan variabel bebas 

(kadar protein, kadar amoniak, dan kadar asam fitat) tidak memiliki kemiripan 

data. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tempe segar dan tempe 

afkir yang beredar di kota Jember, dapat diperoleh kesimpulan antara lain : 

Jenis penyimpanan tempe (tempe segar, tempe afkir 3 hari suhu refrigerator, 

tempe afkir 3 hari suhu ruang) ternyata berpengaruh terhadap kadar air hanya 

sebesar 15%, terhadap kadar protein,  kadar amoniak,  dan kadar asam fitat 

berturut-turut  sebesar 59%, 37%, 23%.  

Berdasarkan SNI Tempe Kedelai (01-3144-1992), secara umum sampel 

tempe segar dan tempe afkir di kota Jember masih layak dikonsumsi. Berdasarkan 

Keputusan Kepala BPOM RI No. Hk.00.05.1.4057 tentang Batas Maksimum 

Aflatoksin Pada Produk Pangan, bahwa batas maksimum aflatoksin jenis AFB1 

adalah 20 ppb, dari data penelitian diperoleh 3 sampel yang mengandung 

aflatoksin melebihi batas aman yakni Karya Mandiri Sejahtera afkir suhu 

refrigerator (24,6 ppb); Pasar Tanjung 1 afkir suhu refrigerator (25,8 ppb); Pasar 

Tanjung 3 afkir suhu ruang (38,9 ppb).  

Kandungan aflatoksin pada tempe ternyata sangat dipengaruhi oleh kadar 

asam fitat, yakni sebesar 65,2%. Hubungan atau pengaruh tersebut bersifat tidak 

searah, semakin rendah asam fitat, maka kandungan aflatoksin pada tempe akan 

meningkat. 
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5.2 Saran 

1. Perlu dilakukan analisa lanjut untuk mengetahui sifat fungsional, karakteristik 

fisik dan karakteristik mikrobiologi tempe afkir selama penyimpanan 

2. Penelitian ini hanya mencakup tentang studi kelayakan dan kemanan tempe 

afkir saja, sebaiknya ada penelitian lebih lanjut untuk pemanfaatan tempe afkir 

sehingga meningkatkan nilai jual. 
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