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RINGKASAN 

 

Salah satu jenis kacang-kacangan yang bisa digunakan sebagai bahan baku 
pembuatan miso adalah kedelai hitam. Kedelai hitam memiliki rasa yang lebih 
gurih karena asam glutamat pada kedelai hitam lebih tinggi dibandingkan dengan 
kedelai kuning.Kedelai hitam juga mengandung antioksidan yaitu antosianin yang 
dapat mencegah penyakit degeneratif.Saat ini di Indonesia sebagian besar 
pengolahan kedelai hitam adalah dengan dijadikan bahan baku utama pada 
proses pembuatan kecap, dan masih sedikit diversifikasi pangan dari kedelai 
hitam. Penggunaan kedelai hitam sebagai bahan baku pembuatan miso  akan 
meningkatkan flavour miso dan membuat diversifikasi pangan pada produk 
olahan kedelai hitam selain kecap. Selain itu dengan proses fermentasi, akan 
meningkatkan nilai gizi dari kedelai hitam. 

Miso adalah salah satu produk fermentasi kacang-kacangan yang berasal 
dari Jepang sekitar 500 tahun sesudah masehi.Miso terbuat dari fermentasi 
kacang kedelai, beras, dan garam.Biasanya digunakan sebagai penyedap 
makanan atau dikonsumsi secara langsung.Miso memiliki banyak manfaat, 
antara lain dapat menurunkan kolesterol, mencegah kanker paru-paru, 
pemeliharaan kesehatan pencernaan, anti diabetes, dan mengurangi resiko 
kanker. Terdapat dua proses utama dalam pembuatan miso, yaitu fermentasi 
beras oleh kapang yang akan menghasilkan koji, dan moromi atau tahap 
pembuatan miso. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lama waktu fermentasi yang tepat 
untuk menghasilkan miso kedelai hitam yang mempunyai sifat kimia, 
organoleptik, dan mikrobiologi yang baik. Lama waktu fermentasi merupakan 
faktor yang sangat penting untuk menghasilkan miso dengan karakteristik yang 
baik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif 
dengan satu faktor yaitu lama fermentasi 4, 5, 6, 7, dan 8 minggu, dan dilakukan 
pengulangan sebanyak 2 kali. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama fermentasi sangat berpengaruh 
terhadap karakteristik kimia maupun organoleptik miso kedelai hitam. Perlakuan 
terbaik didapatkan pada miso kedelai hitam dengan lama fermentasi 4 minggu 
dengan kadar protein sebesar 4,16%, N-amino 0,15%, gula reduksi 3,15%, 
antosianin 8,62%, pH 7,75, dan total mikroba 8,43 cfu/gr. Sedangkan menurut 
parameter organoleptik perlakuan terbaik juga merupakan miso kedelai hitam 
dengan lama fermentasi 4 minggu dengan tingkat kesukaan rasa 4,20, aroma 
4,15, warna 3,25, dan tekstur 3,20. 

 

Kata Kunci: Kedelai Hitam, Miso, Waktu Fermentasi
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SUMMARY 
 

One of thenutsthatcanbe usedas themainingredientof makingmisoisblack 
soybeans. Black soybeans have strong savory flavor because glutamic acid on 
black soybean is higher than yellow soybeans. Black soybeansalso 
containanthocyaninantioxidantswhichcanpreventdegenerative diseases. 
Nowadays in Indonesia, most of the black soybean processing used as the main 
ingredient of making soy sauce, anddiversificationofblack soybeanis still slightly. 
The use of black soybeans as the main ingredient of making miso will enhance 
miso flavor and make diversification in processed black soybean products other 
than soy sauce. In addition, the fermentation process will increase the nutritional 
value of black soybean. 

Miso is one of fermented nut products that originated from Japan about 
500 years after AD. Miso is made from fermented soy beans, rice, and salt. This 
is usually used as a flavoring food or consumed directly. Miso has many benefits, 
such as it can lower cholesterol, prevent lung cancer, digestive health 
maintenance, anti-diabetic, and reduce the risk of cancer. There are two main 
processes in the miso processing, the fermented rice by mold that will produce 
koji, and moromi or stages of making miso. 

This study aims to determine the appropriate length of time to produce a 
fermented miso black soybeans that have chemical nature, organoleptic and 
good microbiological. The length of fermentation time is a very important factor to 
produce miso with good characteristics. The study was conducted using 
quantitative descriptive method with a long fermentation factor about 4, 5, 6, 7, 
and 8 weeks, and be repeated twice. 

The results showed that the fermentation time greatly affect the chemical 
and organoleptic characteristics of black soybean miso. Best treatment is 
obtained on the black soybean miso fermentation time of 4 weeks with a protein 
content of 4.16%, 0.15% N-amino, 3.15% reducing sugar, 8.62% anthocyanin, 
pH 7.75, and microbial total of 8.43 cfu / g. Meanwhile, according to the 
organoleptic parameters, best treatment is also a black soybeans miso with 
fermentation time of 4 weeks and a rate of 4.20 favorite flavor, 4.15 aroma, 3.25 
color, and texture of 3.20. 

 
 
 
Keywords: BlackSoybeans, Miso, FermentationTime 
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I PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki beraneka ragam jenis kacang-kacangan.Salah satu 

diantaranya yaitu kedelai hitam.Kedelai hitam memiliki rasa yang lebih gurih 

karena asam glutamat pada kedelai hitam lebih tinggi dibandingkan dengan 

kedelai kuning.Dalam kedelai hitam juga terkandung antioksidan jenis antosianin. 

Antosianin yang terdapat pada kulit kedelai hitam merupakan antioksidan yang 

potensial untuk mencegah proses penuaan dini dan penyakit degeneratif. Kedelai 

hitam juga mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh seperti zat gizi makro 

(karbohidrat, lemak, dan protein), zat gizi mikro (vitamin A,B,C, dan K), serta 

macam-macam mineral (kalsium, magnesium, fosfor, natrium, kalium, zat besi, 

dan zink). Jika dilihat kandungan gizinya, kedelai hitam lebih baik dari pada 

kedelai kuning. 

Menurut BPS, pada tahun 2013 produksi kedelai hitam di Indonesia 

sebesar 807.568 ton biji kering. Sebagian besar pengolahan kedelai hitam di 

Indonesia adalah dengan dijadikan bahan baku utama pada proses pembuatan 

kecap. Sebesar 83,7% produksi kedelai hitam diserap oleh industri kecap dan 

tauco. Oleh karena itu, penggunaan kedelai hitam sebagai bahan baku 

pembuatan miso  akanmembuat diversifikasi produk kedelai hitam selain kecap 

dan meningkatkan flavour miso. Selain itu dengan proses fermentasi,nilai gizi 

dari kedelai hitamakan meningkatkan. 

Miso adalah salah satu produk fermentasi kacang-kacangan yang berasal 

dari Jepang sekitar 500 tahun sesudah masehi.Miso terbuat dari fermentasi 

kacang kedelai, beras, dan garam.Biasanya digunakan sebagai penyedap 

makanan atau dikonsumsi secara langsung.Miso belum banyak dikenal oleh 

masyarakat Indonesia.Padahal miso merupakan makanan yang menyehatkan 

karena kandungan gizi di dalamnya yang sangat baik bagi kesehatan.Saat ini 

miso masih sedikit diproduksi di Indonesia dan mempunyai potensi untuk 

dikembangkan di Indonesia sebagai makanan fungsional.Miso memiliki banyak 

manfaat, antara lain dapat menurunkan kolesterol, mencegah kanker paru-paru, 

pemeliharaan kesehatan pencernaan, anti diabetes dan mengurangi resiko 

kanker. Menurut penelitian Yamamoto et al. (2003) mengkonsumsi secangkir 
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miso tiga kali sehari dapat mengurangi terjadinya kanker payudara.Selain itu 

mengkonsumsi miso juga dapat membantu mengontrol berat badan. 

Terdapat 3 jenis miso, yaitu miso beras, miso barley, dan miso 

kedelai.Miso beras merupakan miso yang terbuat dari campuran beras, kedelai, 

dan garam.Miso barley merupakan miso yang terbuat dari campuran barley, 

kedelai, dan garam.Sedangkan miso kedelai merupakan miso yang terbuat dari 

campuran kedelai dan garam. Persamaan dari ketiga miso ini adalah pada 

proses pembuatannya menggunakan kacang kedelai sebagai bahan baku 

(Steinkraus, 2004). 

Terdapat dua proses utama dalam pembuatan miso, yaitu fermentasi 

beras oleh kapang yang akan menghasilkan koji dan moromi atau tahap 

pembuatan miso.Koji merupakan salah satu bahan yang penting dalam 

pembuatan miso. Koji terbuat dari beras yang telah disteam dan diinokulasi 

menggunakan spora kapang (ragi tempe) kemudian diinkubasi. Tujuan dari 

pembuatan koji adalah untuk memproduksi berbagai macam enzim oleh kapang 

yang berfungsi dalam proses penguraian makromolekul bahan baku menjadi 

molekul-molekul yang lebih sederhana. 

Lama waktu inkubasi koji menentukan jumlah enzim yang akan dihasilkan 

oleh kapang. Menurut Wood (1982), waktu inkubasi yang terlalu singkat akan 

menghasilkan enzim yang sedikit dan tidak akan mencukupi untuk digunakan 

dalam proses fermentasi, sedangkan jika waktu fermentasi terlalu lama akan 

terjadi sporulasi yang berlebih dan akan menimbulkan aroma yang tidak enak 

yang disertai dengan penurunan aktifitas enzim. Menurut Winarno et al,.(1980), 

fermentasi kapang membutuhkan waktu selama 2-5 hari.Tetapi untuk 

menghasilkan enzim yang paling optimum, fermentasi kapang dilakukan selama 

3 hari. Perlakuan lama inkubas koji selama 3 hari menghasilkan kandungan 

amino nitrogen dan total nitrogen terbesar. 

Lama fermentasi miso mempengaruhi karakteristik kimia, mikrobiologi, 

dan organoleptik. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai lama 

fermentasi miso yang tepat untuk menghasilkan miso kedelai hitam yang 

mempunyai sifat kimia, organoleptik, dan mikrobiologi yang baik. 
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I.2 Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini mengenai 

berapa lama waktu fermentasi miso yang dibutuhkan untuk mendapatkan miso 

kedelai hitam dengan karakteristik yang baik, dan apakah waktu fermentasi 

tersebut berpengaruh terhadap sifat kimia, organoleptik, dan mikrobiologi miso 

kedelai hitam. 

I.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu, mengetahui lama waktu 

fermentasi miso yang sesuai untuk mendapatkan miso kedelai hitam dengan 

karakteristik yang baik, dan untuk mengetahui pengaruh lama waktu fermentasi 

miso terhadap sifat kimia, organoleptik, dan mirobiologi pada produk miso kedelai 

hitam. 

 

I.4 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

pengembangan pengolahan kedelai hitam menjadi produk pangan fungsional 

fermentasi miso dan sebagai upaya diversifikasi produk kedelai hitam. 

 

I.5 Hipotesa 

Lama waktu fermentasi miso kedelai hitam akan berpengaruh terhadap 

karakteristik kimia, organoleptik, dan mirobiologi pada produk miso kedelai 

hitam yang dihasilkan. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



4 
 

II TINJAUAN PUSTAKA 

 

II.1 Miso 

Miso adalah bahan makanan asal Jepang yang dibuat dari fermentasi 

rebusan kedelai, beras dan garam.Miso memiliki tekstur yang lembut dan 

berbentuk pasta.Kapang yang digunakan untuk fermentasi adalah Aspergillus 

oryzae (koji-kin).Miso digunakan sebagai bumbu masak untuk berbagai jenis 

makanan Jepang.Miso adalah bumbu penyedap tradisional Jepang yang dibuat 

dari fermentasi kacang kedelai. Protein dari tiga mangkuk miso sama dengan 

protein satu potong ayam.Miso biasanya memiliki rasa asin, tetapi rasa, aroma, 

dan warna dari miso tergantung dari bahan baku, resep, dan lama fermentasi. 

Miso bisa berwarna krem kekuningan, coklat muda, coklat tua, sampai kehitaman 

(Shurtleff, 2001).Miso telah dikonsumsi secara tradisional kurang lebih selama 

1300 tahun tanpa efek yang menyebabkan sakit.Tidak ditemukan mikotoksin di 

dalam koji atau miso.Hal ini membuktikan bahwa miso aman dikonsumsi sebagai 

makanan (Steinkraus, 2004). 

 

 

Gambar 2.1Miso (Anonymousa, 2013) 

Secara garis besar miso dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu miso 

beras ,misobarley, dan miso kedelai. Masing-masing miso memiliki perbedaan 

rasa, warna, dan lama fermentasi yang dibutuhkan.Jenis-jenis miso bisa dilihat 

pada Tabel 2.1. (Shurtleff, 2001) : 
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Tabel 2.1. Jenis-Jenis Miso 

Tipe Jenis Miso Rasa Warna Lama 
Fermentasi 

Nama 
Jepang 

Tempat Produksi 

Rice 
Miso 

Red Miso 
 
 
Light 
Yellow 
Miso 
Mellow 
Red Miso 
Mellow 
Bridge 
Miso 
Mellow 
White Miso 
Sweet Red 
Miso 
Sweet 
White Miso 

Sangat 
asin 
 
Asin sedikit 
pahit 
 
Lebih 
manis 
Sedikit 
manis 
 
Lebih 
lembut 
Lebih 
manis 
Manis  

Coklat 
kemerahan 
 
Kuning 
terang 
 
Merah 
kekuningan 
Kuning 
sampai 
coklat 
Lebih 
terang 
Coklat 
kemerahan 
Putih 
kekuningan 

6-12 bulan 
 
 
1-2 tahun 
 
 
3-6 bulan 
 
5-20 hari 
 
 
4 minggu 
 
10-30 hari 
 
5-20 hari 

Aka Miso, 
Sendai, 
Echigo 
Akita Miso, 
Shimsu 
Miso 
Amakuchi, 
Aka Miso  
Amakuchi, 
Ajiro Miso 
 
Shiro Koji 
Miso 
Edo Ama 
Miso 
Shiro Miso 

Tohoku, Hokaido, 
Chugoku, Hokuriku 
 
Nagano, Tokyo, 
Akita 
 
Pusat kota 
 
Nagano, Tokyo, 
Pusat Kota 
 
Hawaii 
 
Tokyo 
 
Kyoto, Hiroshima, 
Takamatsu 

Soybean 
Miso 

Hatcoo 
Miso 
 
Soybean 
Miso 
 
 
Tamari 
Miso 

Sedikit 
asam 
 
Sedikit asin 
 
 
Asin  

Coklat  
 
 
Coklat 
kemerahan 
gelap 
 
Coklat 
gelap 

18-36 
bulan 
 
1 tahun 
 
 
 
1 tahun 

Hatcho 
Miso, 
Sambu Miso 
Nagoya 
Miso, 
Ichimen 
Mame Miso 
Tamari Miso 

Okazaki, Aichi 
 
Aichi, Mie, Gifu 
 
 
 
Aichi, Mie, Gifu 
 

Barley 
Miso 

Barley 
Miso 
 
Mellow 
barley Miso 

Sangat 
asin 
 
Asin sedikit 
manis 

Coklat 
kemerahan 
gelap 
Coklat 
kekuningan 

1-3 tahun 
 
 
10-20 hari 

Karakuchi, 
Mugi Miso 
 
Amakuchi, 
Mugi Miso 

Kyushu, Saitama 
 
 
Kyushu, Chugoku, 
Shikoku 

Sumber: Shurtleff and Aoyagi (2001) 

 

Di Jepang kurang dari 70% masyarakatnya memulai pagi hari dengan 

mengkonsumsi miso. Membuat miso cukup mudah, yaitu dengan cara 

melarutkan satu bagian miso ke dalam sepuluh bagian air panas. Biasanya 

ditambahkan dengan bahan lain misalnya sayur, tofu, jamur, daging, ikan, dan 

sebagainya (Steinkraus, 2004). Cara penyajian sup miso dapat dilihat pada 

Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Sup Miso (Anonymousb, 2010) 

Masyarakat Jepang secara rutin mengkonsumsi miso kerena banyak 

manfaat kesehatannya.Tidak hanya kaya antioksidan, tetapi juga mengandung 

zink dan mangan.Miso juga dapat mencegah penyakit degeneratif. Manfaat miso 

antara lain yaitu (Shurtleff,2001): 

 Mencegah kanker. Sebuah penelitian dalam Journal of the National Cancer 

Institute pada tahun 2003 menemukan bahwa konsumsi miso secara teratur 

dapat mengurangi resiko terjadinya kanker payudara. 

 Miso juga dapat menjadi komponen aktif dalam mengontrol berat badan. 

 Miso mengandung vitamin B yang diperlukan oleh tubuh. 

 Miso jugadapat berfungsi sebagai pelindung tubuh dari bahaya radiasi. Pada 

tahun 1972 bebrapa ilmuwan dari Jepang melakukan penelitian yang 

menunjukkan bahwa miso mengandung dipicolinicacid yang merupakan 

alkaloid yang mampu menangkap logam berat seperti radioactive strontium 

dan mengeluarkannya dari dalam tubuh. 

 Menetralisasi efek dari merokok dan polusi udara. Beberapa ahli mengatakan 

bahwa asam amino pada miso efektif menetralisasi bahaya dari tembakau 

dan menghilangkannya dari aliran darah. 

 Sebagai sumber nutrisi dan mineral. Dalam 100 gram miso mengandung 

banyak nutrisi dan mineral yang diperlukan oleh tubuh, kandungan nutrisi 

miso dapat dilihat pada Tabel 2.2: 
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Tabel 2.2. Nutrisi dalam 100 gram Miso 

Nutrisi Komposisi Nutrisi Komposisi 

Energi (kkal) 
Air (gr) 
Protein (gr) 
Lemak (gr) 
Karbohidrat (gr) 
Abu (gr) 
Sodium (mg) 
Potassium (mg) 
Kalsium (mg) 
Magnesium (mg) 
Fosfor (mg) 
Zat besi (mg) 
Mangan (mg) 

131 
61 
8,2 
3,7 
16,2 
10,4 
3800 
310 
47 
54 
130 
1,2 
0,47 

Zink (mg) 
Copper (mg) 
Vit E (mg) 
Vit K (mg) 
Vit B1 (mg) 
Vit B2 (mg) 
Niasin (mg) 
Vit B6 (mg) 
Folat (μg) 
Serat larut air (mg) 
Serat tak larut (mg) 
Total serat (gr) 

0,9 
0,25 
0,9 
6 
0,04 
0,27 
0,4 
0,07 
29 
0,5 
2,2 
2,7 

Sumber: Standart Composition of Japanese Food (Norinsho 1964; JDAC 1964) 

 

II.2 Koji 

Kata “koji” merupakan singkatan dari kata kerja dalam bahasa Jepang, 

yaitu “kabitachi” yang berarti kumpulan jamur (Steinkraus, 1983).Orang Cina 

menyebut koji dengan “chou” yang dipakai sebagai sumber enzim hidrolitik 

seperti enzim amilase, protease dan lipase. Pemberian nama koji dapat 

bermacam-macam dengan penggolongan yang berbeda-beda seperti yang 

diterangkan oleh Lotong (1998). Koji dapat digolongkan berdasarkan biji-bijian 

yang dipakainya, seperti kome (beras) koji dan muji (gandum) koji. Berdasarkan 

warna spora atau pigmen yang dihasilkan kultur, seperti ki-koji (warna kuning 

hasil kultur Aspergillus oryzae), kuro-koji (warna hitam hasil kultur A. awamori) 

dan beni-koji (warna merah hasil kultur Monascus purpureus) ataupun 

berdasarkan kegunaan akhirnya, seperti miso koji, shoyu (kecap) koji, dan sake 

koji. 

Menurut Yokotsuka (1998), dibawah kondisi yang hangat, lembab dan 

aerasi yang baik, pertumbuhan spora kapang sangat cepat, dan menjadi jelas 

sekitar 20 jam sesudah permulaan inkubasi. Panas yang dibebaskan dapat 

meningkatkan suhu koji sampai sekitar 35°C atau lebih dari 40°C.Untuk 

mencegah kematian kapang akibat kenaikan suhu yang berlebih, perlu dilakukan 

pendinginan koji yaitu dengan jalan mengaduk koji secara berkala (Junaedi, 

1987), dimana pengadukan umumnya dilakukan dua kali yaitu sekitar 20-40 jam 

setelah permulaan inkubasi (Yokotsuka, 1998). 
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Gambar 2.3 Koji (Taylor, 2008) 

Inkubasi koji sempurna setelah tiga hari. Menurut Andesta (1987), 

perlakuan lama inkubasi koji tiga hari menghasilkan kandungan asam nitrogen 

dan total nitrogen terbesar. Selama masa fermentasi koji, fermentasi bahan 

memberikan kelunakan, kemanisan, dan bau apek (berjamur) dimana 

pertumbuhan kapang memenuhi seluruh permukaan hamparan bahan.Waktu 

fermentasi juga merupakan faktor penting dalam fermentasi koji. Menurut Wood 

(1982), inkubasi koji yang dihentikan terlalu cepat mengakibatkan hidrolisis 

protein dan polisakarida yang kurang sempurna, enzim yang dihasilkan oleh 

kapang juga sedikit sehingga tidak akan menghasilkan komponen yang 

menghasilkan cita rasa yang khas (Steinkraus, 1983). Sebaliknya bila masa 

inkubasi koji terlalu lama akan memproduksi amonia berlebihan sehingga tercipta 

pembentukan flavor yang menyimpang (Wood, 1982). Menurut Yokotsuka dan 

Sasaki (1998), ciri-ciri koji yang bermutu baik adalah berwarna hijau gelap untuk 

koji yang dibuat dengan menggunakan starter Aspergillus oryzae dan 

Aspergiluus sojae sedangkan untuk koji yang menggunakan starter Rhizopus sp 

akan berwarna putih kompak, beraroma khas, pertumbuhan kapang sangat tinggi 

serta memiliki aktivitas proteolitik dan amilolitik yang tinggi. 

 

II.3 Kedelai Hitam 

Kedelai hitam merupakan salah satu varietas kedelai yang mempunyai 

banyak keistimewaan, diantaranya yaitu kaya akan zat antosianin dan senyawa 

phonolic. Antosianin tersebut sangat potensial mencegah proses oksidasi yang 

terjadi secara dini yang dapat menimbulkan penyakit degeneratif. Selain unggul 

antosianinnya kedelai hitam juga mengandung isoflavon dan mineral Fe lebih 

tinggi dibandingkan kedelai kuning.Yoshikura dan Hamaguchi (1969) 



9 
 

mengidentifikasi Delphinidin-3-Monoglucoside dan Cyanidin-3-Monoglucoside 

sebagai antosianin yang terkandung dalam kedelai hitam.Kandungan flavonoid 

bisa mencapai 5 kali lipat dari kedelai kuning.Sedangkan antioksidannya bisa 

mencapai 15 kali lipatnya.Penelitian tentang kedelai hitam masih terbatas pada 

kandungan senyawa fungsional yang terdapat pada bahan makanan. 

 
Tabel 2.3. Antosianin Pada Kedelai Hitam 

Jenis antosianin Kadar (mg/g) 

Delphinidin-3-Glukosida 0 – 3.71 
Cyanidin-3-Glukosida 0.94 – 15.98 
Petunidin-3-Glukosida 0 – 1.41 
Antosianin Total 1.58 – 20.18 

Sumber: Choung et al. (2001) 

 

Kedelai hitam merupakan salah satu makanan yang mengandung 8 asam 

amino penting dan diperlukan oleh tubuh manusia.Kedelai hitam tidak 

mengandung kolesterol, mempunyai rasio kalori rendah dan bertindak sebagai 

makanan yang tidak menggemukkan.Kedelai hitam juga mengandung kalsium, 

zat besi, potassium dan phosphorous, juga kaya vitamin B kompleks dan 

merupakan salah satu yang mengandung protein tinggi.Kedelai hitam juga 

mengandung isoflavon. 

Kedelai hitam mempunyai kandungan protein yang bervariasi antara 37-

41% dan lemak sebesar 11-21%.Kandungan asam amino glutamat pada kedelai 

hitam sedikit lebih tinggi dari pada kedelai kuning, karena itu rasa kedelai hitam 

lebih gurih dibandingkan dengan kedelai kuning.Kandungan asam amino 

terbanyak adalah leusin (400 mg/g N2).Asam amino yang terdapat pada kedelai 

hitam adalah leusin dan lisin.Keduanya merupakan asam amino yang sangat 

diperlukan oleh enzim pemecah kedelai untuk menghasilkan cita rasa yang enak, 

lezat, dan khas (Margono, 2003). 

 



10 
 

 

Gambar 2.4. Kedelai Hitam (Anonimousc, 2013) 

Kedelai hitam tidak sepopuler kedelai kuning. Namun, di balik kulit 

gelapnya tersimpan beragam manfaat untuk kesehatan. Di Indonesia, kedelai 

telah menjadi bahan baku makanan sehari-hari seperti tempe dan tahu. Selain 

tahu dan tempe, kedelai sebagai sumber pangan dapat dikonsumsi melalui 

berbagai produk olahannya seperti susu kedelai, protein kedelai, kecap, dan 

tauco. Kedelai hitam saat ini sedang menjadi incaran peneliti gizi dan kesehatan. 

Ternyata, di dalam kedelai hitam mengandung antosianin.Komposisi gizi dalam 

kedelai hitam bisa dilihat pada Tabel 2.4: 

 
Tabel 2.4. Komposisi Gizi Kedelai Hitam 

Komponen  Kedelai Hitam Mentah Kedelai Hitam dengan 
Proses Pemasakan 

Kalori 
Total Lemak 
Lemak Jenuh 
Polyunsaturated Fat 
Monounsaturated Fat 
Kolesterol 
Sodium 
Potassium 
Carbigtdrates 
Serat 
Gula 
Protein 
Vitamin A 
Vitamin C 
Vitamin E 
Kalsium 
Iron 
Folate  

662 kkal 
2,75 gr 
0,71 gr 
1,183 gr 
0,239 gr 
0 mg 
0 mg 
2877 mg 
120,98 gr 
29,5 gr 
4,36 gr 
41,9 gr 
0 IU 
0 
0,41 mg 
240 mg 
54 mg 
861 µg 

240 kkal 
0,65 gr 
0,165 gr 
0,276 gr 
0,056 gr 
0 mg 
6 mg 
801 mg 
45,05 gr 
9,8 gr 
0,59 gr 
15,13 gr 
0 
0 
1,61 mg 
102 mg 
5,27 mg 
159 µg 

Sumber: Anonymousd, 2009 

 

http://www.bioactives-morinda.com/
http://www.sehatpangkalkaya.com/
http://www.sehatpangkalkaya.com/
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Kedelai hitam juga memiliki kelebihan yaitu dapat meningkatkan daya 

ingat karena kedelai hitam kaya antosianin, sebuah senyawa antioksidan yang 

telah terbukti memperbaiki fungsi otak. Bukan itu saja manfaat dari kedelai hitam, 

kedelai hitam mempunyai banyak manfaat dan keunggulan untuk kesehatan 

yaitu: 

1. Antioksidan (Antosianin) dalam kulit kedelai hitam merupakan antioksidan 

yang potensial untuk mencegah proses oksidasi dini & penyakit degeneratif. 

Disebut antioksidan karena mengandung senyawa yang melindungi sel tubuh 

dari radikal bebas penyebab kanker dan penuaan dini. 

2. Penurun kadar kolesterol. Kandungan isoflavon dan antosianin dari kulit 

kedelai hitam dapat memperbaiki profil lipid, yaitu menurunkan kolesterol, 

trigliserida dan juga mengurangi tekanan darah. 

3. Mencegah penyakit jantung koroner. Antosianin dari kulit kedelai hitam 

mampu menghambat oksidasi LDL kolesterol. Dimana oksidasi kolesterol 

merupakan awal terbentuknya plak dalam pembuluh darah yang memicu 

tekanan darah tinggi dan jantung koroner. 

4. Kaya gizi. Kedelai Hitam mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh 

seperti, zat gizi makro (karbohidrat, lemak, dan protein), zat gizi mikro 

(vitamin A, B, C, dan K), serta macam-macam mineral (kalsium, magnesium, 

fosfor, natrium, kalium, zat besi, dan zink). 

5. Pelancar pencernaan. Serat dalam Kedelai Hitam bisa memperlancar sistem 

pencernaan tubuh yang mengalirkan zat-zat racun keluar dari tubuh dan juga 

bahan alami pencegah diare. 

6. Meningkatkan daya tahan tubuh. Peptida yang terdapat pada kedelai dapat 

meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan berbagai serangan 

penyakit. 

7. Mengurangi kerusakan ginjal. Protein kedelai lebih mudah diterima ginjal, 

hingga dapat meringankan kerja ginjal. 

8. Dan manfaat-manfaat lainnya seperti mencegah anemia, menghambat virus 

yang mengakibatkan penyakit pernapasan, mengontrol pertumbuhan berat 

badan hingga 50% dan terbukti memperbaiki fungsi otak. 

Olahan kedelai hitam memang tidak semenarik kedelai kuning. Misalnya, 

olahan kedelai hitam menjadi tahu akan berwarna abu-abu. Sehingga tidak 

jarang produk olahan kedelai hitam malah dihindari konsumen.Dan sampai saat 

ini olahan dari kedelai hitam masih sangat sedikit. 
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II.4 Garam 

Peran garam pada fermrntasi miso adalah sebagai penyeleksi 

mikroorganisme yang diperlukan.Jumlah garam yang ditambahkan berpengaruh 

pada populasi mikroorganisme dan jenis mikroorganisme yang bisa tumbuh. 

Oleh karena itu kadar garam dapat digunakan untuk mengendalikan aktifitas 

fermentasi (Desrosier, 1969). 

 

 

Gambar 2.5. Garam (Anonimouse, 2013) 

Penggunaan garam bertujuan untuk mencegah pertumbuhan mikroba 

yang tidak diinginkan, kecuali bakteri asam laktat halofilik yang berperan dalam 

cita rasa dan aroma.Menghilangkan rasa pahit yang disebabkan oleh adanya 

pemecahan protein oleh enzim protease.Selain itu juga sebagai pengawet, 

pemberi rasa asin dan terciptanya bagian-bagian anaerobik pada media 

fermentasi (Kurniawan, 2008). 

Konsentrasi garam yang tinggi akan menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme osmofilik, sedangkan konsentrasi garam yang terlalu rendah 

dapat menyebabkan pembusukan karena tumbuhnya mikroorganisme pembusuk. 

Pada tahap fermentasi garam terjadi pembentukan asam amino dan fermentasi 

oleh bakteri asam laktat akibat aktivitas enzim yang telah diproduksi selama 

fermentasi kapang. Asam amino yang terbentuk ada 17 jenis dengan asam 

glutamat sebagai komponen flavor yang terpenting (Hesseltine dan Wang, 1983). 

 

II.5 Beras 

Beras merupakan butir padi yang telah dibuang kulit luar (sekam) atau 

disebut epicarp, merupakan bahan makanan pokok bagi sebagian besar 
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masyarakat Indosiaa. Beras yang memiliki nama latin Oryza sativa merupakan 

family Gramineae yang komposisi utamanya adalah pati sekitar 80%. Beras  

digunakan sebagai bahan baku koji (Nurmala, 1998). Nilai nutrisi tiap 100 gram 

beras putih dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

 

Tabel 2.5. Nilai Nutrisi Tiap 100 g Beras Putih 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Nurmala (1998) 

 

Selain mengandung berbagai zat makanan yang diperlukan oleh tubuh 

seperti karbohidrat, protein, lemak, serat kasar, abu, dan vitamin B, beras juga 

mengandung unsur mineral seperti kalsium, magnesium, sodium, fosfor, garam, 

dan zink (Nurmala, 1998). 

 

 

Gambar 2.6. Beras (Anonymousf, 2012) 

Beras digunakan sebagai bahan untuk pembuatan koji memiliki 

keuntungan dibandingkan dengan koji yang menggunakan barley ataupun bahan 

lain yang tinggi karbohidrat. Pada koji yang menggunakan beras memiliki waktu 

fermentasi yang lebih singkat dari pada koji yang menggunakan barley.Karena 

barley sedikit mengandung karbohidrat dan gula alami.Dimana gula alami 

Nutrisi Kandungan/100 gr 

Air (%) 
Energi (kJ) 
Protein (%) 
Total lemak (%) 
Karbohidrat (%) 
Serat (%) 
Ampas (%) 
Vitamin B1 (mg) 
Vitamin B2 (mg) 
Vitamin B6 (mg) 
Vitamin B12 (µg) 

10,46 
1548 
6,81 
0,55 

81,68 
2,8 
0,49 
0,18 

0,055 
0,824 

7  
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memiliki peranan penting pada pembentukan cita rasa miso (Shurtleff et al., 

1983). 

Beras yang digunakan pada pembuatan koji selalu disteam tidak direbus, 

karena proses perebusan akan membuat beras menjadi basah dan kadar airnya 

meningkat. Sehingga memungkinkan tumbuhnya bakteri yang tidak diinginkan 

pada beras dan dapat mempengaruhi proses fermentasi. 

 

II.6 Ragi Tempe 

Ragi atau inokulum adalah substansi yang mengandung mikroorganisme 

yang diberikan ke media perkembangbiakan.Ragi juga disebut starter yaitu 

sejumlah komponen hidup yang diberikan sebagai sumber mikroba yang mampu 

membantu perombakan bahan dalam fermentasi (Rahman, 1992). 

Kapang yang berperan dalam pembuatan tempe merupakan kapang yang 

berasal dari genus Rhizopus. Jenis yang paing sering ditemukan dari genus 

tersebut adalah Rhizopus oligospora dan Rhizopus oryzae (Steinkraus et 

al,.1960). 

 

 

Gambar 2.7. Ragi Tempe Komersial “RAPRIMA” (Anonymousg, 2012) 

Selama proses fermentasi, Rhizopus oligosporus  dapat menghasilkan 

senyawa anti bakteri yaitu gikopeptida. Senyawa ini tidak mempunyai spektrum 

yang luas, akan tetapi mampu menghambat pertumbuhan bakteri gram positif 

yaitu Clostridium botulinum, Clostridium sporogenes, Bacillus subtilis, dan 

Staphilococcus aureus (Hang, 2003). 

Rhizopus sp. memiliki aktifitas amilase terkuat dibandingkan dengan 

kapang-kapang tempe lainnya. Sehingga dapat mendegradasi amilosa atau pati 
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menjadi gula sederhana (Roxana, 2003). Kombinasi antara kapang Rhizopus 

oligosporus dan Rhizopus oryzae baik digunakan selama proses fermentasi. 

Karena Rhizopus oligospora mensintesis enzim protease lebih banyak, 

sedangkan Rhizopus oryzae lebih banyak mensintesis enzim alfa-amilase 

(Sutrisno, 1992). 

Menurut Fardiaz (1992), faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

kapang antara lain adalah Aw, suhu, O2, pH, dan nutrisi. 

 Nilai Aw minimal untuk pertumbuhan kapang adalah kurang dari 0,8. Pada 

Aw di bawah 0,62 semua pertumbuhan kapang akan terhambat. 

 Kapang umumnya bersifat mesofilik, tumbuh baik pada suhu kamar. Suhu 

optimum untuk pertumbuhannya adalah 25°C-30°C, tetapi ada juga yang 

dapat tumbuh pada suhu 35°C-37°C. 

 Untuk pertumbuhannya semua kapang bersifat aerob, yaitu membutuhkan 

oksigen untuk pertumbuhannya. 

 Kisaran pH untuk kapang adalah 2,5-8, tetapi pH optimum yang dibutuhkan 

adalah 5-6 (sedikit asam). 

 Kapang dapat menggunakan berbagai komponen nutrisi dari yang sederhana 

sampai kompleks, kebanyakan kapang memproduksi enzim hidrolitik 

misalnya amilase, pektinase, protease, dan lipase. Oleh karena itu dapat 

tumbuh pada makanan yang mengandung pati, pektin, protein, dan lemak. 

Latar belakang fase pertumbuhan akan mempengaruhi masa adaptasi 

kapang terhadap lingkungan baru. Sebagai contoh, mikroba yang berasal dari 

pertumbuhan masa persiapan (lag phase) akan berbeda adaptasinya dengan 

mikroba yang berasal dari fase pertumbuhan  dipercepat (accelerate phase), fase 

pertumbuhan eksponensial (log phase), fase pertumbuhan diperlambat 

(decelerate phaase), fase pertumbuhan tetap (stasionary phase), maupun fase 

kematian (death phase). Perkembangan sel mikroba dalam suatu media tidak 

terjadi secara langsung pada saat diinokulasi, tetapi melalui beberapa fase 

pertumbuhan (Frazier and Westhoff, 1978). 
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Gambar 2.8. Rhizopus oligosporus (Anonymuosh, 2012) 

Berikut ini adalah sifat-sifat dari beberapa jenis kapang yang sering 

ditemukan pada ragi tempe (Syarif dkk, 1999): 

a. Rhizopus oligosporus, merupakan kapang pemeran utama dalam fermentasi 

tempe. Kapang ini mempunyai cirri-ciri sebagai berikut: 

 Koloni tampak pucat berwarna abu-abu kecoklatan 

 Sporangiofora atau dalam kelompok yang terdiri lebih dari 4 

sporangiofora yang tumbuh ke arah udara dengan diameter 10-18 mm 

 Sporangiofora muda berwarna transparan yang berangsur-angsur 

menjadi kecoklatan 

 Rhizoid bercabang pendek dan tumbuh berlawanan dengan 

sporangiofora yaitu ke arah substrat dengan dinding sel halus atau agak 

kasar 

 Sporangiofora yang telah masuk berbentuk bulat berwarna coklat sampai 

hitam dengan diameter 100-180 mm, dan di dalam sporangiofora 

terbentuk spora sebagai alat perkembangbiakan. 

 Kolumela berbentuk bulat sampai subglobus dengan apofisis bebbentuk 

cerobong 

 Spora berupa sel-sel tunggal berbentuk tidak beraturan antara bulat 

sampai oval dengan diameter 7-10 mm, berwarna kecoklatan dengan 

dinding sel halus 

 Banyak terdapat khlamdospora baik tunggal maupun kelompok dengan 

bentuk rantai pendek, tak berwarna, mengandung granula, berbentuk 

bulat sampai elips dengan ukuran 7-30 mm 

 Khlamdiospora terbentuk pada benang-benang hifa atau pada 

sporangiofora 

 Temperature optimum 32°C -35°C, minimum 12°C dan maksimum 42°C. 
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Gambar 2.9. Rhizopus oryzae (Nishimura K., 1999) 

b. Rhizopus oryzae, adalah jenis kapang yang juga terdapat pada ragi tempe. 

Adapun sifat-sifatnya adalah sebagai berikut:  

 Koloni berwarna putih yang berangsur-angsur menjadi abu-abu 

kecoklatan. 

 Stolon halus atau sedikit kasar dan tidak berwarna hingga kuning 

kecoklatan 

 Sporangiofora tumbuh dari stolon dan mengarah ke udara baik tunggal 

maupun berkelompok (hingga 5 spongiofora) 

 Rhizoid tumbuh berlawanan dan terletak di posisi yang sama dengan 

sporangiofora 

 Sporangia globus atau subglobus dengan dinding berspinulosa (duri-duri 

pendek) yang berwarna coklat gelap sampai coklat hitam bila telah masak 

 Kolumela oval hingga bulat dengan dinding halus atau sedikit kasar 

 Spora bulat atau berbentuk oval 

 Temperature optimal untuk pertumbuhan adalah 35°C, minimal 5°C-7°C 

dan maksimal 44°C. 

c. Rhizopus stolonifer, kapang ini memiliki kemampuan fermentasi kedelai lebih 

rendah dari pada Rhizopus oryzae, karena kecepatan pertumbuhan yang 

lebih rendah. Cirri-ciri morfologinya adalah sebagai berikut: 

 Koloni putih yang berangsur-angsur menjadi abu-abu kecoklatan oleh 

adanya perubahan pada sporangiofora dan sporangia 

 Sporangiofora tunggal atau kelompok (2-7), tidak berwarna hingga coklat 

gelap 

 Bentuk kolumela mengikuti bentuk sporangia (globus, subglobus, atau 

oval) 
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 Spora tidak beraturan bentuknya dan polygonal, oval, globus, elips, dan 

berstriasi. Pada umumnya tidak ada klamidospora, bila ada terdapat pada 

kultur submerge. Zygospora berwarna kultur hitam kecoklatan, terbentuk 

dari konyugasi thali yang bersifat heterothalik. Zygospora berbentuk 

globus dengan permukaan tidak merata dan tidak simetris 

 Temperatur optimal pertumbuhan adalah pada 25°C-26°C, minimal pada 

10°C, dan maksimal pada 35°C-37°C. 

Selama fermentasi, Rhizopus oligosporus dapat menghasilkan senyawa 

antibakteri yaitu gikopeptida.Senyawa ini tidak mempunyai spektrum yang luas, 

tetapi mampu menghambat pertumbuhan pertumbuhan bakteri gram positif yaitu 

Clostridium botulinum, Clostridium sporogenes, Bacillus subtilis, dan 

Staphilococcus aureus (Hang, 2003). 

Rhizopus oligosporus memiliki dua enzim proteolitik. Salah satu enzim 

diantaranya optimum pada pH 3, sedangkan yang lain pada pH 5,5. Kedua enzim 

tersebut stabil pada pH 3-6, tetapi terdenaturasi dengan cepat pada pH di bawah 

2 atau diatas 7 (Wang and Haseltine, 1983). 

 

II.7 Fermentasi 

Fermentasi adalah proses baik secara aerob maupun anaerob yang 

menghasilkan berbagai produk yang melibatkan aktifitas mikroba atau ekstraknya 

dengan aktifitas mikroba terkontrol (Widowati dan Misigiyarta, 2003). Untuk 

melakukan metabolisme, mikroorganisme membutuhkan sumber energi berupa 

karbohidrat, lemak, mineral, dan zat-zat gizi yang terdapat dalam bahan pangan 

(Herliana, 2002). Pada dasarnya proses fermentasi bertujuan untuk 

memperbanyak dan meningkatkan metabolisme dari mikroba tersebut di dalam 

bahan. Dan jenis mikroba disesuaikan dengan produk akhir yang dikehendaki. 

Jadi, untuk tiap mikroba akan berkembang biak dan memberikan perubahan-

perubahan yang khas sesuai dengan kondisi pertumbuhannya. 

Secara kimiawi perubahan bahan pangan selama fermentasi disebabkan 

oleh enzim.Secara biokimia, fermentasi diartikan sebagai pembentukan energi 

melalui senyawa organik (Rahman, 1992). Sedangkan aplikasinya dalam dunia 

industri, fermentasi diartikan sebagai suatu proses anabolisme pembentukan 

komponen sel secara aerob (Wibowo, 1990). 

Tidak semua perubahan dalam bahan pangan disebabkan oleh aktifitas 

mikroba, tetapi juga dapat disebabkan oleh enzim.Enzim  yang berperan selama 
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fermentasi dapat dihasilkan oleh mikroba atau telah terdapat dalam bahan 

pangan tersebut (Buckle et al., 1985). Makanan hasil fermentasi umumnya 

memiliki nilai gizi yang lebih tinggi dari pada bahan awalnya.Hal ini tidak hanya 

disebabkan karena mikroba bersifat katabolik, tetapi juga disebabkan mikroba 

dapat mensintesa beberapa vitamin yang kompleks seperti riboflavin, vitamin 

B12, dan pro-vitamin A (Winarno et al., 1980). 

Berdasarkan sumber mikroba yang berpengaruh dalam fermentasi, 

fermentasi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu fermentasi spontan dan 

fermentasi tidak spontan. Fermentasi spontan terjadi pada makanan yang dalam 

pembuatannya tidak ditambahkan mikroba dalam bentuk starter tetapi mikroba 

yang berperan aktif dalam proses fermentasi berkembang biak secara spontan 

karena lingkungan hidupnya yang dibuat sesuai dengan pertumbuhannya. 

Sedangkan fermentasi tidak spontan terjadi pada makanan yang dalam 

pembuatannya ditambahkan mikroba dalam bentuk kultur atau starter. Mikroba 

tersebut akan berkembang biak dan aktif dalam mengubah bahan yang 

difermentasi menjadi produk yang diinginkan (Fardiaz, 1992). 

Selama proses fermentasi berlangsung terjadi perubahan sifat fisiko-kimia. 

Pada perubahan fisik, kedelai akan mengalami perubahan terutama tekstur. 

Tekstur kedelai akan menjadi semakin lunak karena terjadi penurunan selulosa 

menjadi bentuk yang lebih sederhana. Hifa kapang juga mampu menembus 

permukaan kedelai sehingga dapat menggunakan nutrisi yang ada pada biji 

kedelai. Hifa kapang akan mengeluarkan berbagai macam enzim ekstraseluler 

dan menggunakan komponen biji kedelai sebagai sumber nutrisinya (Hidayat dkk, 

2009). 

Perubahan fisik lainnya adalah peningkatan jumlah hifa kapang yang 

menyelubungi kedelai.Hifa ini berwarna putih dan semakin lama semakin kompak 

sehingga mengikat kedelai yang satu dengan kedelai lainnya menjadi satu 

kesatuan (Indriani, 1990). Sedangkan perubahan kimia karena adanya bantuan 

protein yang menghasilkan enzim proteolitik yang menyebabkan degradasi 

protein kedelai menjadi asam amino, sehingga nitrogen terlarut meningkat dari 

0,5 menjadi 2,5% (Limbong, 1981). Adanya lemak menyebabkan kapang akan 

menguraikan sebagain besar lemak dalam kedelai selama fermentasi. 

Pembebasan asam lemak ditandai dengan meningkatnya angka asam 50-70 kali 

setelah fermentasi. Adanya karbohidrat akan didegradasi oleh kapang Rhizopus 

oligosporus yang memproduksi enzim pendegradasi karbohidrat seperti amilase, 
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selulase atau xylanase. Selama fermentasi, karbohidrat akan berkurang karena 

dirombak menjadi gula-gula sederhana (Naruki dan Sarjono, 1984). 

Semakin lama waktu fermentasi tingkat keasaman makin tinggi, sehingga 

akan menghambat pertumbuhan bakteri itu sendiri. Fermentasi yang terlalu lama 

tidak diharapkan, sehingga suhu fermentasi harus ditentukan sesuai kandungan 

gula, kadar air, kadar alkohol, dan asam organik yang sesuai dengan standar 

(Zubaidah, 2004). 

Selama proses fermentasi berlangsung, kelarutan komponen bahan 

pangan seperti protein yang didegradasi menjadi asam amino, peptida, pepton, 

lemak didegradasi menjadi asam lemak bebas, serta karbohidrat didegradasi 

menjadi asam organik akan meningkat (Steinkraus et al., 1960). Beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi proses fermentasi yaitu suhu fermentasi. Suhu 

fermentasi dipengaruhi oleh jenis mikroba yang berperan dalam produk yang 

dihasilkan. Beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi proses fermentasi 

selain suhu adalah pH, oksigen, dan  konsentrasi garam (Winarno et al., 1980). 

Menurut Somaatmadja dkk, (1985), disamping meningkatkan zat gizi, 

keuntungan lain yang diperoleh dari fermentasi kapang adalah: 

a. Terjadinya perubahan pada karbohidrat, yaitu menurunnya kadar stakhiosa 

dan rafinosa yang tidak dapat dicerna 

b. Proses fermentasi ternyata dapat menurunkan kadar zat antigizi dalm 

kacang-kacangan sehingga tidak mengganggu penyerapan nutrisi dalam 

tubuh. 

Faktor keberhasilan fermentasi sangat ditentukan dari jenis bahan 

pangan (substrat).Mikroba membutuhkan energi yang berasal dari karbohidrat, 

protein, lemak, mineral, dan zat-zat gizi lainnya yang ada dalam bahan pangan 

(substrat).Dalam fermentasi, mikroba harus mampu tumbuh pada substrat dan 

mudah beradaptasi dengan lingkungannya, dan mikroba harus mengeluarkan 

enzim-enzim penting yang dapat melakukan perubahan yang dikehendaki secara 

kimia (Hidayat, 2007). Interaksi komponen utama pada miso selama proses 

fermentasi dapat dilihat pada Gambar 2.10 . 
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       Lactobacillus   Asam   Menghambat  Keasaman 
Miso          Laktat   kontaminasi 

       Khamir 
 
     Gula 
  Pati   Glukosa           Manis 
     Maltosa     Etil alkohol 
   Amilase       Alkohol tinggi     Aroma 
Beras           Asam organik 
           Suksinat, dsb.    Ester 
     Protease 

Koji 
Starter  

   Lipase 
 
  Protein    Peptida  Asam amino       Rasa 
         Glutamat 
           Soyamelamine 
Kedelai           

Warna         Oksidasi     Warna 
  (flavour)              
 
   
  Lemak    Asam lemak 
 
 
Garam        Menghambat        Asin  
        Kontaminasi 

Gambar 2.10 Interaksi komponen utama pada miso selama proses fermentasi 

(Shurtleff et al., 1983) 

Koji 
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Pada Gambar 10 menunjukkan bahwa selama proses fermentasi koji 

berlangsung, akan terjadi perubahan-perubahan pada substrat maupun mikroba. 

Perubahan yang terjadi di dalam substrat terutama disebabkan oleh aktifitas 

enzim yang diproduksi oleh mikroba yang tumbuh selama fermentasi. 

Perubahan-perubahan tersebut antara lain berupa pemecahan komponen-

komponen kompleks menjadi senyawa-senyawa sederhana, pembentukan 

komponen-komponen baru, dan perubahan kimia fisik substrat. Beberapa 

perubahan dapat terjadi pada bahan pangan yang disebabkan oleh aktifitas 

enzim-enzim yang terdapat pada bahan pangan secara alami (Buckle et al., 

1987). 

Enzim amilase dan sedikit maltase yang dihasilkan oleh kapang akan 

menghidrolisa karbohidrat dalam kedelai menjadi gula-gula sederhana. Gula-gula 

sederhana tersebut diantaranya adalah glukosa dan maltosa yang akan 

dipergunakan sebagai sumber energi oleh kapang, khamir, dan mikroba lain 

selama fermentasi (Hesseltine et al., 1983). Rhizopus oligosporus juga 

menghasilkan enzim amilase lainnya, yaitu enzim glukoamilase yang memiliki 

kemampuan mengubah pati menjadi glukosa (Winarno, 1984). Enzim protease 

akan menghidrolisis  protein pada kacang kedelai menjadi peptida dan asam 

amino. Sementara enzim lipase akan menghidrolisis lemak menjadi asam lemak. 

Selanjutnya gula, glukosa, dan maltosa akan diubah menjadi asam laktat, 

asam suksinat, asam asetat, dan alkohol oleh Lactobacillus dan yeast. Asam 

organik yang dihasilkan dari proses fermentasi tersebut akan menyebabkan 

keasaman meningkat dan dapat mencegah kontaminasi. Asam organik akan 

bereaksi dengan alkohol menghasilkan ester yang kemudian akan bereaksi 

dengan asam lemak yang akan berperan dalam pembentukan aroma miso. Gula, 

glukosa, dan maltosa hasil pemecahan dari pati akan bereaksi dengan asam 

amino dan mengalami oksidasi sehingga terbentuk warna pada miso.sedangkan 

hasil pemecahan dari protein yang berupa asam amino terutama asam glutamat 

akan berperan dalam pembentukan rasa pada miso. 

Fermentasi garam merupakan proses dasar dimana peranan inokulum 

dan kondisi fermentasi berpengaruh terhadap crude kaldu. Proses fermentasi 

dalam industri pangan digunakan untuk beberapa tujuan. Salah satunya adalah 

melindungi kerusakan substrat akibat fermentasi spontan. Fermentasi kacang-

kacangan merupakan proses spontan yang disebabkan oleh kapang yang 

terdapat pada starter. Hal ini diawali oleh hidrolisis protein, membebaskan 
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nutrien untuk pertumbuhan kapang dan pertumbuhan kapang di bawah kondisi 

aerobik fakultatif. Selama proses fermentasi, enzim-enzim yang dihasilkan oleh 

kapang akan merombak dan mengubah karbohidrat, protein, lemak, dan 

senyawa-senyawa lain menjadi senyawa-senyawasederhana dimana 

berpengaruh terhadap produk akhir, seperti aroma, rasa, dan flavor. Dalam 

pembuatan pasta kacang terfermentasi, aktifitas proteolitik dari starter 

memainkan peranan utama di dalam perombakan protein kacang dan interaksi 

dengan proses-proses lain (kandungan garam, jenis dan konsentrasi inokulum) 

akan meningkatkan kandungan protein terlarut dan N-amino (Steinkraus, 2002). 

Terdapat  beberapa mikroorganisme yang berperan penting selama 

fermentasi moromi, seperti Pediococcus halophilus, Zygosaccaromyces rouxii,  

dan Candida sp. (Fukushima, 2003). Pediococcus halophilus merupakan bakteri 

asam laktat yang berperan menghasilkan asam laktat dan asam asetat dari gula 

sederhana hasil pemecahan enzim pada fermentasi koji yang akan menurunkan 

pH pada awal fermentasi moromi. Setelah pH turun, pertumbuhan Pediococcus 

halophilus akan digantikan oleh Zygosaccaromyces rouxii, yaitu khamir osmofilik 

yang berperan dalam fermentasi alkoholik. Zygosaccaromyces rouxii akan 

mengubah sisa gula sederhana menjadi etanol dan beberapa flavor. Pada tahap 

akhir fermentasi moromi, khamir halofilik Candida sp.akan tumbuh dan 

menghasilkan senyawa fenolik seperti 4-etil-guaiacol yang penting untuk 

pembentukan aroma. 

Selama fermentasi berlangsung, akan terbentuk asam yang 

menyebabkan rasa dan aroma yang khas, serta komponen-komponen cita rasa 

lain seperti karbonil, asetaldehide, aseton dan diasetil. Beberapa produk 

metabolisme dari bakteri asam laktat mempunyai efek anti mikroba, meliputi 

asam organik, asam-asam lemak, hidrogen peroksida dan diasetil (Helferich and 

Westhoff, 1987). 

Dalam proses fermentasi ini juga ditambahkan air. Biasanya air yang 

ditambahkan adalah air yang telah dimasak atau air yang digunakan untuk 

memasak kedelai. Penambahan air akan berpengaruh terhadap tekstur miso 

yang lembut. 
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II.8 Pembuatan Miso Kedelai Hitam 

Pada prinsipnya pembuatan miso terdiri dari 2 tahap.Proses pertama 

yaitu pembuatan koji yang meliputi pencucian, perendaman, proses steam, 

pendinginan dan penirisan, inokulasi dan fermentasi. Proses kedua yaitu 

fermentasi miso yang meliputi proses pencucian, perendaman, pengupasan, 

pencucian, perebusan, pencampuran, dan proses fermentasi. Pencucian 

dilakukan untuk membersihkan bahan yaitu beras dan kedelai hitam dari kotoran 

yang terdapat pada permukaan bahan. 

Proses perendaman beras dilakukan untuk menurunkan pH sehingga 

sesuai untuk pertumbuhan kapang, dimana pH pertumbuhan kapang sekitar 4-5 

(Syarief et al., 1999). Pengasaman terjadi karena adanya pertumbuhan bakteri 

penghasil asam laktat Lactobacillus sp. yang tumbuh di dalam air 

rendaman.Pertumbuhan bakteri asam laktat ini ditandai dengan bau asam 

disertai dengan adanya basa pada permukaan air rendaman (Hermana dan 

Karmini, 1996). 

Menurut Shurtleff et al., (1983), dalam pembuatan koji beras tidak pernah 

direbus, karena perebusan akan meningkatkan kadar air. Sehingga beras yang 

telah direbus memiliki tekstur yang basah dan dapat menyebabkan pertumbuhan 

bakteri yang tidak diinginkan. 

Setelah penginokulasian, beras yang telah dimasak telah diselimuti 

dengan miselium yang berwarna putih.Hal ini menunjukkan bahwa koji telah 

matang dan siap untuk dipanen.Jika miselium yang berwarna putih berubah 

menjadi hijau, diindikasikan telah terjadi sporulasi. Pertumbuhan jamur yang 

terlalu jauh akan menimbulkan flavor yang tidak diinginkan pada produk akhir 

fermentasi miso (Liu, 1997). 

Lama inkubasi koji yang cukup, akan menghasilkan kandungan asam 

nitrogen dan total nitrogen terbesar. Selama fermentasi koji, fermentasi bahan 

memberikan kelunakan, kemanisan, dan bau apek (jamuran).Dimana 

pertumbuhan kapang memenuhi seluruh permukaan hamparan kedelai.Waktu 

fermentasi juga merupakan faktor penting dalam fermentasi koji (Andesta, 1987). 

Inkubasi koji yang dihentikan terlalu cepat akan mengakibatkan hidrolisis 

protein dan polisakarida yang kurang sempurna. Enzim yang dihasilkan oleh 

kapang juga sedikit, sehingga tidak akan menghasilkan komponen yang 

menghasilkan cita rasa khas (Steinkraus et al., 1983). Sebaliknya, jika masa 
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inkubasi terlalu lama, akan menghasilkan produksi amonia berlebihan sehingga 

tercipta pembentuk flavor yang menyimpang (Wood, 1982). 

Tahap selanjutnya dari pembuatan miso yaitu fermentasi dengan 

pencampuran garam, kacang kedelai, dan koji yang biasa disebut dengan 

moromi. Perendaman kedelai hitam bertujuan untuk mempermudah proses 

pengupasan kulit kedelai hitam dan membuatnya menjadi lebih empuk.  

Perendaman dimaksudkan untuk mengaktifkan enzim-enzim yang ada dalam biji 

dan bakteri yang mampu bertahan dalam lingkungan berkadar O2 rendah 

(Djohan, 1990). 

Perebusan kedelai dimaksudkan antara lain untuk menambah pelunakan 

biji, untuk mengurangi atau membunuh bakteri-bakteri asam laktat dan mikrobia 

lain yang tumbuh selama perendaman, menonaktifkan tripsin inhibitor, 

mempermudah hidrolisis oleh enzim-enzim kapang karena protein dan 

karbohidrat struktur sel menjadi terbuka dalam keadaan alami tanpa perebusan 

sulit dihidrolisis oleh enzim (Suhartini et al., 2006). Sedangkan penirisan 

bertujuan untuk mengurangi kadar air pada permukaan bahan. Setelah direbus 

terjadi penurunan kadar air kedelai dari 60% menjadi 45% (Hasbullah, 2001). 

 Pada pembuatan miso  beras, konsentrasi garam yang ditambahkan 

adalah sekitar 4-8%, semakin rendah konsentrasi garam, akan mempercepat 

fermentasi namun memberikan umur simpan yang pendek (Liu, 1997). Pada 

pembuatan miso, perbandingan antara kedelai dan koji adalah 2 :1 (b/b) dengan 

konsentrasi garam 5% (Chiou et al., 1999). Setelah semua bahan baku 

tercampur, kemudian dikemas dan disimpan selama beberapa waktu untuk 

fermentasi. Suhu fermentasi berkisar antara suhu ruang hingga 35°C (Shibasaki 

and Hesseltine, 2008). Proses fermentasi biasanya dilakukan lima sampai dua 

puluh hari (Liu, 1997). 
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III METODE PENELITIAN 

 

 

III.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Bioteknologi Industri dan 

Laboratorium Biokimia dan Analisis Pangan, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, 

Universitas Brawijaya Malang mulai bulan Februari 2014 - Juni 2014. 

 

III.2 Bahan dan Alat 

III.2.1 Bahan 

1. Ragi Tempe 
Ragi yang dgunakan adalah ragi tempe “RAPRIMA” yang mengandung 

spora kapang Rhizopus oligsporus dan Rhizopus oryzae. 

2. Bahan Baku Miso 

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan Miso kedelai hitam ini 

adalah kedelai hitam dan beras putih yang didapat dari pasar tradisional di 

Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. 

3. Bahan Kimia 

Bahan kimia yang dipakai dalam penelitian ini adalah glucose anhidrit, 

HCl 1% dalam metanol, buffer pH 1, buffer pH 4,5, indikator pp dan metil merah, 

NaOH, formaldehid 40%, k-oksalat, reagen DNS, media PCA, pepton, aquades, 

HCl 0,1 N, tablet Kjedahl, H2SO4 pekat, asam borat, pelarut PE, alkohol 70%. 

 

III.2.2 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah blender, timbangan 

digital, mikropipet, pH meter, laminar air flow, autoklaf, biuret, termometer, pipet 

volume 1 ml dan 10 ml, shaker, oven, desikator, spektrofotometer, sentrifuse, 

tabung kjedahl, labu soxhlet, perangkat destilasi, glassware. 

 

III.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini dibagi ke dalam dua tahap, yaitu penelitian pendahuluan 

dan penelitian utama. 
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III.3.1 Penelitian Pendahuluan 

Pada penelitian pendahuluan, konsentrasi ragi tempe awalnya 

menggunakan 0,2% (b/b), 0,4% (b/b), dan 0,6% (b/b) dengan lama fermentasi 4 

minggu, 6 minggu, dan 8 minggu. Setelah dilakukan fermentasi selama 4,6, dan 

8 minggu, tekstur yang dihasilkan oleh miso dengan konsentrasi ragi tempe 

sebesar 0,2% (b/b) adalah yang terbaik dibandingkan dengan miso dengan 

konsentrasi ragi tempe 0,4% (b/b) dan 0,6% (b/b). Sehingga untuk penelitian 

utama digunakan miso dengan konsentrasi 0,2% (b/b), dan lebih 

mengoptimalkan pada lama fermentasi. Dan diputuskan hanya menggunakan 

satu faktor yaitu, lama fermentasi selama 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, 7 

minggu, dan 8 minggu. 

 

III.3.2 Penelitian Utama 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan 1 faktor 

yaitu faktor lama fermentasi miso yang terdiri dari 5 level. 

Level 1 : lama waktu fermentasi 4 minggu  

2 : lama waktu fermentasi 5 minggu  

3 : lama waktu fermentasi 6 minggu 

4 : lama waktu fermentasi 7 minggu 

5 : lama waktu fermentasi 8 minggu 

 

III.4 Pelaksanaan Penelitian 

Untuk proses pembuatan pasta kaldu nabati kedelai hitam adalah dengan 

melalui tahapan sebagai berikut: 

 Pembuatan koji 

1. Perendaman dan pencucian 

Beras direndam selama semalam.Fungsi perendaman ini adalah 

untuk melunakkan dan menciptakan kondisi yang menguntungkan 

untuk perumbuhan kapang. 

2. Sterilisasi 

Sterilisasi dilakukan pada suhu 121⁰C selama 15 menit. 

3. Pendinginan 

Didinginkan hingga suhu 37-40⁰C sehingga suhu nya tidak terlalu 

tinggi saat ditambahkan ragi. 
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4. Penambahan ragi tempe 

Ditambahkan ragi tempe sebanyak 0,2% (b/b). 

5. Fermentasi  

Beras yang telah ditambahkan ragi kemudian difermentasi pada suhu 

kamar untuk memberikan waktu pada kapang agar tumbuh dan 

menghasilkan enzim-enzim yang nantinya akan berperan penting 

selama fermentsi Miso. Fermentasi koji masing-masing dilakukan 

selama 3 hari. 

 

 Moromi (pencampuran bahan dan fermentasi tahap dua) 

1. Pencucian 

Kedelai hitam dibersihkan dan dicuci untuk menghilangkan kotoran 

yang ada. 

2. Perendaman 

Kedelai hitam yang telah dicuci direndam semalam, perendaman ini 

bertujuan untuk melunakkan kedelai. 

3. Perebusan 

Perusan dilakukan pada suhu 90⁰C selama 20 menit. 

4. Pencampuran 

Proses selanjutnya adalah pencampuran koji, garam, dan kedelai 

hitam yang telah dihaluskan sebelumnya. 

5. Fermentasi  

Bahan yang telah dicampur kemudian  ditaruh dalam wadah kaca 

tertutup kemudian difermentasi pada suhu 35⁰C. 

 

III.5 Analisa Produk dan Analisa Data 

III.5.1 Analisa Produk 

Pengujian dilakukan pada Miso kedelai hitam. Pegujian meliputi analisa 

proksimat pada bahan baku, pH dengan pH meter ( Apriyanto, dkk, 1989), TPC, 

gula reduksi (Ceirwyn, 1995), N-amino (Sudarmadji, dkk, 1984), kadar protein, 

kandungan antosianin, dan uji organoleptik terhadap rasa, warna dan aroma, dan 

analisa proksimat meliputi kadar lemak, air,abu, dan total karbohidrat pada 

perlakuan terbaik. 
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III.5.2 Analisa Data 

Hasil analisa disusun dalam bentuk grafik dan diolah secara deskriptif 

kuantitatif.Uji organoleptik dianalisa secara statistik menggunakan uji Hedonic 

Scale Scoring.Perlakuan terbaik diperoleh menggunakan metode indeks 

efektivitas (De Garmo et al, 1984).Dari hasil perlakuan terbaik dilakukan analisa 

proksimat dan dibandingkan dengan produk komersil dan didukung dengan 

literatur. 

 

III.6 Diagram Alir Proses 

 Penelitian pembuatan Miso 

 

Tahap 1  

( Pembuatan koji ) 

 

    

     

     

Tahap 2  Kajian Lama Fermentasi Miso (4,5,6,7,8 minggu) 

( Moromi )   Analisa produk : 

 N-Amino 

 Protein 

 Gula Reduksi 

 pH 

 TPC 

 Antosianin 

 Analisa organoleptik 

Produk terbaik dibandingkan dengan Miso komersial 

 Kadar Lemak 

 Kadar Air 

 Kadar Abu 

 Total Karbohidrat 

 

Gambar 3.1 Pembuatan Miso 
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 Diagram alir pembuatan koji 

 

  

 

 

ditimbang masing-masing 50 gram 

 

dicuci dan diredam selama 12-16 jam 

 

ditiriskan dan dicuci 

 

sterilisasi 121⁰C selama 15 menit 

 

didinginkan hingga suhu 37-40⁰C 

 

inokulasi ragi tempe 0,2% (b/b) 

 

dibungkus kain dan handuk 

 

ditempatkan pada wadah bersih 

 

fermentasi pada suhu ruang selama 3 hari 

 

 

G 

Gambar 3.2 Proses Pembuatan Koji (modifikasi Susilowati A., 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beras 

koji 

Air 
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 Diagram alir pembuatan Miso 

 

 

 

pencucian dan perendaman semalam 

 

penirisan 

 

ditimbang masing-masing 100 gram 

 

Perebusan suhu 90°C selama20 menit 

 

dihaluskan 

 

pendinginan sampai ±35⁰C 

 

pencampuran secara aseptis 

 

ditempatkan pada toples kaca 

 

fermentasi pada suhu ruang selama 4,5, 6, 7dan 8 minggu 

 

dianalisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 3.3 Diagram Alir Pembuatan Miso (Shurtleff, 2001) 

 

Kedelai Hitam 

Miso  kedelai hitam 

 

Garam 5% (b/b) Koji 50% (b/b) 

Analisa: 

 N-amino 

 Protein 

 pH 

 TPC 

 Gula pereduksi 

 Antosianin 

 Organoleptik rasa, 

aroma, warna, 

tekstur 

Miso  terbaik 

 

Uji proksimat: 

 Kadar Lemak 

 Kadar Air 

 Kadar Abu 

 Kadar Karbohidrat 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

IV.1 Analisa Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan miso adalah kedelai 

hitam. Dan parameter yang dianalisa yaitu kadar air, kadar abu, kadar protein, 

kadar lemak, total karbohidrat, dan kadar antosianin. Komposisi kimia dari 

kedelai hitam hasil analisa dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1. Komposisi Kimia Kedelai Hitam 

Parameter Komposisi (%) 

Kadar air 
Kadar abu 
Protein 
Lemak 
Karbohidrat 
Antosianin 

10,03 
4,75 
45,44 
11,4 
28,38 
10,28 

 

Dilihat dari komposisi kimia yang terkandung dalam kedelai hitam 

menunujukkan bahwa kedelai hitam memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. 

Dan dilihat dari komposisi kimianya, kedelai hitam dapat dijadikan sebagai bahan 

baku pembuatan miso. Komposisi kimia yang dimiliki oleh kedelai hitam berperan 

penting dalam pembentukan flavor, aroma, dan cita rasa dari miso. 

 

IV.2 Analisa Produk Miso Kedelai Hitam 

IV.2.1 Protein 

Analisa protein dapat dijadikan indikator yang menunjukkan berjalannya 

proses fermentasi. Selama proses fermentasi terjadi penurunan kadar protein 

dikarenakan terjadinya pemecahan protein menjadi asam amino dan peptida-

peptida rantai pendek pada bahan baku pembuatan miso. Semakin lama 

fermentasi miso ternyata dapat menurunkan kandungan protein.Hasil analisa 

protein selama masa fermentasi miso dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Pengaruh Lama Fermentasi Terhadap Protein Miso 
 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa rerata kadar protein selama 

fermentasi pada lama fermentasi 4 minggu adalah 8,43%, lama fermentasi 5 

minggu sebesar 8,31%, lama fermentasi 6 minggu sebesar 8,17%, lama 

fermentasi 7 minggu sebesar 8,05%, dan lama fermentasi 8 minggu sebesar 

7,89%. Dari data tersebut diketahui bahwa semakin lama fermentasi, maka 

semakin sedikit kandungan protein pada miso. 

Penurunan kadar protein disebabkan karena jamur Rhizopus oligosporus 

bersifat proteolitik dan ini penting dalam pemecahan protein (Heseltine 1983). 

Jamur ini akan mendegradasi protein selama fermentasi menjadi dipeptida dan 

seterusnya menjadi senyawa NH3 atau N2 yang hilang melalui penguapan 

(Bolsen et al., 2001). Dengan semakin lama fermentasi, maka semakin lama 

kesempatan jamur mendegradasi protein, sehingga protein yang terdegradasi 

semakin banyak dan mengakibatkan protein miso semakin menurun. Aktifitas 

protease terdeteksi setelah fermentasi 12 jam ketika pertumbuhan hifa kapang 

masih relatif sedikit (Nurhidayat dkk, 2006).  

Penurunan kadar protein juga bisa disebabkan oleh proses pemasakan. 

Selain itu penurunan kadar protein terjadi karena adanya proses fermentasi oleh 

garamyang ditambahkan pada proses fermentasi mempunyai sifat higroskopis 

dan mengabsorpsi air dari jaringan. Garam merupakan elektrolit kuat yang dapat 

melarutkan protein, sehingga garam mampumemecah ikatan molekul air dalam 

air dan dapat mengubah sifat alami protein(Zaitsev et al. 1969). 
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IV.2.2 N-amino 

N-amino merupakan salah satu parameter kimia yang menunjukkan 

kadar N dari asam amino dan peptida-peptida rantai pendek dari hasil degradasi 

N protein pada bahan baku pembuatan miso. Semakin lama fermentasi miso 

ternyata dapat meningkatkan kandungan asam amino.Hasil analisa N-amino 

selama masa fermentasi miso dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

 

Gambar 4.2 Pengaruh Lama Fermentasi Terhadap N-amino Miso 
 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa rerata N-amino selama fermentasi 

pada lama fermentasi 4 minggu adalah 0,43%, lama fermentasi 5 minggu 

sebesar 0,45%, lama fermentasi 6 minggu 0,46%, lama fermentasi 0,48%, dan 

lama fermentasi 8 minggu sebesar 0,5%. Dan dari data tersebut menunjukkan 

bahwa semakin lama waktu fermentasi maka semakin tinggi kadar N-amino. 

Meningkatnya N-amino terjadi karena adanya aktifitas enzim protease yang 

dihasilkan oleh kapang saat fermentasi koji yang kemudian akan menghidrolisis 

komponen protein menjadi peptida dan asam-asam amino. Dan hanya 5% dari 

hidrolisis protein yang digunakan sebagai sumber karbon dan energi, sisanya 

terakumulasi dalam bentuk peptida dan asam amino (Nurhidayat dkk, 2006). 

Ragi tempe mengandung kapang yang salah satunya adalah Rhizopus sp. 

yang menurut Frazier (1978) jamur jenis Rhizopus sp. memiliki kemampuan 

menghidrolisis protein menjadi asam amino. Pernyataan tersebut juga didukung 

oleh penelitian Andayani (2008), salah satu mikroorganisme yang telah 

teridentifikasi pada tempe yang menggunakan ragi “Raprima” adalah jamur yang 
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diduga dari genus Rhizopus sp. Jamur tersebut juga memiliki potensi memecah 

protein.  

 

IV.2.3 Gula Pereduksi 

Analisa gula pereduksi dapat dijadikan indikator yang menunjukkan 

berjalannya proses fermentasi. Selama proses fermentasi terjadi penurunan gula 

pereduksi dikarenakan mikroba mengguanakan gula pereduksi sebagai makanan 

untuk pertumbuhannya. Perubahan gula pereduksi selama fermentasi dapat 

dilihat pada Gambar 4.3. 

 

 

Gambar 4.3 Pengaruh Lama Fermentasi Terhadap Gula Pereduksi Miso 
 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa rerata gula pereduksi miso selama 

fermentasi pada lama fermentasi 4 minggu adalah 3,5%, lama fermentasi 5 

minggu sebesar 2,95%, lama fermentasi 6 mingggu sebesar 2,56%, lama 

fermentasi 7 minggu sebesar 2,01%, dan lama fermentasi 8 minggu sebesar 

1,52%. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa semakin lama fermentasi, 

konsentrasi dari gula pereduksi juga semakin turun.Hal ini disebabkan mikroba 

menggunakan gula-gula sederhana hasil pemecahan karbohidrat sebagai 

sumber karbon dan sumber energi untuk pertumbuhannya. Hal ini didukung oleh 

pernyataan Susilowati (2010), penurunan gula pereduksi disebabkan karena 

glukosa akan digunakan untuk kelangsungan hidup kapang melalui reaksi 

glikolisis yang akan menghasilkan sejumlah energi. 

Winarno (1983) menyatakan bahwa kapang Rhizopus dapat 

menghasilkan enzim amilase yang dapat menguraikan amilosa dan amilopektin 
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menjadi komponen yang lebih sederhana. Seperti yang telah dikemukakan oleh 

Desrosier (1988) bahwa fermentasi merupakan proses perombakan bahan-

bahan yang mengandung karbohidrat menjadi monosakarida, alkohol, asam 

asetat, karbondioksida, air, dan senyawa lainnya. Pada awal proses fermentasi 

pati diubah menjadi sukrosa terlebih dahulu, kemudian dipecah menjadi 

monosakarida seperti glukosa, maltosa, dan fruktosa, kemudian diubah menjadi 

alkohol, asam asetat, asam laktat, dan asam suksinat. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin lama proses fermentasi berlangsung, semakin banyak 

monosakarida yang diubah menjadi senyawa lain, sehingga kadar gula reduksi 

yang terdapat pada miso kedelai hitam yang dihasilkan semakin menurun. Dan 

menurut Steinkraus (2004), gula yang dominan pada miso adalah glukosa diikuti 

dengan isomaltasse, fruktosa, galaktosa, manosa, arabinosa, dan xylosa. 

Dari Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa semakin lama fermentasi, gula 

pereduksi semakin menurun.Hal ini juga disebabkan karena sebagian gula 

pereduksi telah diubah menjadi alkohol, asam laktat, asam asetat, dan asam 

suksinat oleh mikroba yang berperan dalam fermentasi miso. Selain itu juga bisa 

disebabkan oleh menurunnya aktifitas enzim amilase dalam menghidrolisis 

karbohidrat menjadi gula-gula sederhana selama fermentasi (Steinkraus, 1983). 

Semakin lama fermentasi, pembentukan asam organik dan alkohol 

semakin mempengaruhi kandungan gula pereduksi. Pada awal fermentasi 

kecepatan pembentukan gula pereduksi dari pati lebih cepat dari pada 

penguraian gula menjadi alkohol dan asam organik, sehingga meningkatkan 

kadar gula pereduksi. Tetapi dengan semakin banyaknya alkohol dan asam 

organik yang terbentuk dapat mengakibatkan penghambatan aktifitas 

pemecahan karbohidrat (Frezier and Whastoff, 1978). 

 

IV.2.4 pH 

Analisa pH dilakukan untuk mengetahui aktifitas mikroba dalam 

menghasilkan metabolit yang bisa ditentukan dengan parameter pH seperti 

asam-asam organik. Menurut Judoamidjojo (1990), derajat keasaman 

memegang peranan penting karena dapat menunjukkan semakin meningkatnya 

kandungan asam organik maupun asam amino pada proses fermentasi. Selama 

proses fermentasi penurunan pH tidak terlalu signifikan. Grafik perubahan pH 

terlihat pada Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Pengaruh Lama Fermentasi Terhadap pH Miso 
 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa rerata pH miso selama fermentasi 

pada lama fermentasi 4 minggu adalah 7,75, lama fermentasi 5 minggu adalah 

7,72, lama fermentasi 6 minggu adalah 7,71, lama fermentasi 7 minggu adalah 

7,62, dan lama fermentasi 8 minggu adalah 7,39. Dan dari data tersebut 

diketahui bahwa tidak terjadi penurunann pH yang tajam. 

Pada awal fermentasi, pH miso cenderung menurun. Menurut Rahman 

(1992), penurunan pH dikarenakan adanya aktifitas kapang selama fermentasi. 

Dan adanya pertumbuhan mikroba Pediococcus halophilus yang merupakan 

bakteri asam laktat yang berperan menghasilkan asam laktat dan asam asetat 

dari gula sederhana hasil pemecahan enzim pada fermentasi koji yang akan 

menurunkan pH pada awal fermentasi moromi. 

Menurut Taherzadeh (2003), Rhizopus oryzae mampu memfermentasi 

berbagai karbohidrat seperti glukosa, manosa, galaktosa, xylosa, laktosa, dan 

bahkan pati menjadi asam laktat. Dan seiring bertambahnya waktu fermentasi 

terjadi peningkatan pH secara bertahap 5,0 – 7,5 disebabkan terbentuknya 

NH3(Veen dan Schaefer, 1950).Peningkatan pH juga dikarenakan terjadinya 

penurunan kadar protein. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Nurhidayat 

dkk (2006) yang menyatakan bahwa degradasi protein juga dapat menyebabkan 

peningkatan pH. 

 

IV.2.5 TPC 

Analisa penghitungan total mikroba bertujuan untuk mengetahui 

pertumbuhan mikroba pada saat proses fermentasi, dengan menghitung jumlah 

mikroba. Berdasarkan hasil analisa total  mikroba, selama fermentasi diperoleh 
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nilai yang semakin meningkat. Perubahan total mikroba selama fermentasi dapat 

dilihat pada Gambar 4.5.  

 

 

Gambar 4.5 Pengaruh Lama Fermentasi Terhadap Nilai Log Jumlah Mikroba 
Miso 

 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa rerata log total mikroba selama 

fermentasi pada lama fermentasi 4 minggu sebesar 8,43 cfu/gr , lama fermentasi 

5 minggu sebesar 9,37 cfu/gr, lama fermentasi 6 minggu sebesar 10,1 cfu/gr, 

lama fermentasi 7 minggu sebesar 11,19 cfu/gr, dan lama fermentasi 8 minggu 

sebesar 12,39 cfu/gr. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa semakin lama 

fermentasi, maka total mikroba semakin meninggkat. Peningkatan jumlah 

mikroba tersebut disebabkan mikroba mengalami pertumbuhan berupa 

pertambahan jumlah sel. Selain itu mikroba memanfaatkan nutrisi  (karbohidrat) 

yang telah dipecah menjadi gula sederhana untuk melakukan aktifitas 

pertumbuhan sehingga pertumbuhan mikroba meningkat. Pernyataan tersebut 

didukung dengan hasil analisa kadar gula pereduksi yang semakin lama 

fermentasi semakin menurun. 

Tetapi peningkatan total mikroba tidak terjadi secara terus-menerus. 

Semakin lama fermentasi, peningkatan total mikroba yang terjadi tidak signifikan 

seperti pada awal fermentasi. Hal ini disebabkan adanya suksesi mikroba. 

Mikroba yang telah lama tumbuh akan mengalami kematian dan digantikan 

dengan mikroba yang baru. Kematian dari mikroba dikarenakan nutrien di dalam 

medium sudah habis, dan energi cadangan di dalam sel habis (Suprihatin, 2010). 

Jadi walaupun miso difermentasi selama bertahun-tahun, total mikroba dalam 

miso tidak akan terus bertambah secara signifikan seperti pada awal fementasi. 
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IV.2.6 Antosianin 

Analisa kadar antioksidan dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh lama fermentasi terhadap kadar antioksidan.Selama proses fermentasi 

terjadi penurunan total antosianin pada miso dikarenakan terjadinya degradasi 

antosianiin yang disebabkan oleh proses ekstraksi, penyimpanan, dan 

pemasakan. Perubahan antosianin selama fermentasi dapat dilihat pada Gambar 

4.6. 

 

Gambar 4.6 Pengaruh Lama Fermentasi Terhadap Antosianin Miso 

 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa rerata antosianin miso selama 

fermentasi pada lama fermentasi 4 minggu adalah 8,62%, lama fermentasi 5 

minggu sebesar 8,46%, lama fermentasi 6 mingggu sebesar 8,25%, lama 

fermentasi 7 minggu sebesar 8,02%, dan lama fermentasi 8 minggu sebesar 

7,90%. Dari data tersebut diketahui bahwa semakin lama fermentasi, antosianin 

pada miso semakin berkurang.Penurunan antosianin pada miso dikarenakan 

antosianin dapat terdegradasi selama proses penyimpanan. Hal tersebut 

didukung oleh pernyataan Suhartatik dkk (2013) yang mengatakan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi stabilitas antosianin yaitu adanya modifikasi pada 

struktur spesifik antosianin, pH, temperatur, cahaya, keberadaan ion logam, 

oksigen, kadar gula, enzim, dan pengaruh sulfur oksida. 

Selain itu dengan adanya oksigen yang dihasilkan dari proses fermentasi 

juga bisa menyebabkan antosianin teroksidasi. Pada pH diatas 4 terbentuk 

senyawa antosianin berwarna kuning, senyawa berwarna biru, atau senyawa 

yang tidak berwarna.Pigmen antosianin ini paling stabil pada pH rendah atau 

pada asam (1-2) (Li W et al, 2007).Sedangkan pH miso cenderung netral atau 
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berada di atas pH 4.Jadi pada kondisi seperti pada miso, pigmen antosianin 

berada pada keadaan yang tidak stabil dan mudah terdegradasi. 

Selain itu cahaya, seperti halnya panas, mampu mendegradasi pigmen 

antosianin dan membentuk senyawa yang tidak berwarna.Energi yang 

dikeluarkan oleh cahaya memicu terjadinya reaksi fitokimia atau fotooksidasi 

yang dapat membuka cincin antosianin (Giusti MM and Wrostald, 2001). 

 

IV.3 Analisa Organoleptik 

IV.3.1 Rasa 

Uji rasa organoleptik dimaksudkan untuk menegtahui rerata skor 

kesukaan panelis terhadap rasa miso.Parameter uji rasa ini adalah sangat tidak 

suka (1) hingga sangat menyukai (7). Rasa makanan atau minuman adalah 

turunan dari sebagian komponen  pangan yang terlarut dalam air liur selama 

makanan dicerna secara mekanis di dalam mulut (Moehyi, 1992). Rerata 

penilaian panelis terhadap miso berkisar antara 4 (netral) sampai 4,25 (netral). 

Kecederungan tingkat kesukaan panelis terhadap rasa miso dapat dilihat pada 

Gambar 4.7. 

 

 

Gambar 4.7 Pengaruh Lama Fermentasi Miso Pada Rerata Kesukaan 
Panelis Terhadap Rasa Miso 

 

Gambar 4.7 menunjukkan bahwa rerata skor kesukaan panelis tertinggi 

terdapat pada perlakuan lama fermentasi 6 minggu yaitu 4,25 (netral). 

Sedangkan rerata skor kesukaan panelis terendah terdapat pada perlakuan lama 

fermentasi 5 minggu yaitu 4 (netral). Dan dari Gambar 4.7 bisa dilihat bahwa 
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rerata kesukaan panelis cenderung sama pada semua lama fermentasi miso. 

Diduga hal ini disebabkan karena selisih lama fermentasi yang hanya satu 

minggu tidak berpengaruh nyata pada rasa dari miso.Semua miso dengan lama 

fermentasi berbeda mempunyai rasa yang gurih dan asin.Rasa gurih dari miso 

berasal dari asam-asam amino yang diperoleh dari hasil fermentasi melalui 

pemecahan komponen kacang kedelai hitam oleh aktifitas enzim yang dihasilkan 

oleh kapang, asam-asam amino ini merupakan prekursor timbulnya rasa gurih. 

Semakin lama waktu fermentasi maka semakin banyak kadar N-amino 

dalam miso. Semakin tingginya kadar N-amino maka kandungan asam glutamat 

semakin banyak, sehingga rasanya semakin gurih. Menurut Syaripudin (1995), 

rasa gurih dibangkitkan oleh keberadaan senyawa garam glutamat yang cukup 

pada media fermentasi. Glutamat didapat dalam bentuk asam glutamat sebagai 

hasil degenerasi protein atau peptida-glutamin oleh ɣ-glutamil transferase (GGT), 

sedangkan konstituen lainnya yaitu natrium didapat dalam bentuk garam natrium 

klorida (NaCl) sebagai bahan yang ditambahkan pada fermentasi garam.Melalui 

reaksi kimiawi, enzimatis, dan perubahan fisik diduga terbentuk senyawa natrium 

glutamat dalam jumlah yang cukup untuk membangkitkan rasa gurih. 

 

IV.3.2 Aroma 

Uji aroma organoleptik dimaksudkan untuk mengetahui rerata skor 

kesukaan panelis terhadap aroma miso.Parameter uji aroma ini adalah sangat 

tidak suka (1) hingga sangat suka (7). Aroma makanan merupakan salah satu 

faktor yang sangat penting dalam membantu persepsi indra kita tentang cita rasa 

suatu makanan. Rerata penilaian panelis terhadap aroma miso berkisar antara 

3,95 (agak tidak menyukai) sampai 4,2 (netral). Kecenderungan tingkat kesukaan 

panelis terhadap aroma miso dapat dilihat pada Gambar 4.8. 
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Gambar 4.8 Pengaruh Lama Fermentasi Miso Pada Rerata Kesukaan 
Panelis Terhadap Aroma Miso 

 

Gambar 4.8 menunjukkan bahwa rerata skor kesukaan panelis tertinggi 

terdapat pada perlakuan lama fermentasi 8 minggu yaitu 4,2 (netral). Sedangkan 

rerata skor kesukaan panelis terendah terdapat pada perlakuan lama fermentasi 

6 minggu yaitu 3,95 (agak tidak menyukai). Gambar 4.8 menunjukkan bahwa 

kesukaan panelis terhadap aroma miso cenderung sama pada semua lama 

fermentasi miso. Menurut Liu (1997) secara umum, asam bereaksi dengan 

alkohol untuk menghasil ester sehingga memberikan kontribusi pada aroma miso. 

Pembentukan aroma terjadi karena asam organik, asam suksinat dan asam 

organik yang dihasilkan oleh khamir Lactobacillus dari pemanfaatan gula reduksi 

akan bereaksi dengan asam lemak dan menghasilkan ester yang akan berperan 

dalam pembentukan aroma pada miso (Shibasaki and Hesseltine, 2008). 

Menurut Shie et al. (2005) komponen flavor dan aroma yang ditemukan di 

dalam miso adalah golongan alkohol, yaitu ethanol, n-Propanol, iso-Propanol, n-

Butanol, dsb. Golongan ester yaitu Ethyl propionate, Ethyl palmitate, Ethyl 

stearate, Ethyl oleate, dsb.Golongan asam yaitu pentanoic, hexanoic, 

benzaldehyde, 4-Ethylphenol, dsb. Selain itu juga terdapat senyawa 4-Hydroxy-

5-mrthyl 3-(2H)-furonone (HMF), 4-Hydroxy-2,5-dymethyl-3(2H)-furanone 

(HMDF), dan 4-Hydroxy-2 (atau 5) ethyl-5 (atau 2) -methyl3(2H) furanone 

(HEMF). 
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IV.3.3 Tekstur 

Uji tekstur secara organoleptik dimaksudkan untuk mengetahui rerata 

skor kesukaan panelis terhadap tekstur miso.Parameter uji tekstur ini adalah 

sangat tidak suka (1) hingga sangat menyukai (7).Tekstur merupakan struktur 

dari makanan yang dapat dirasakan dengan baik pada saat makanan tersebut 

berada di dalam mulut.Tekstur makanan dapat berupa tekstur yang garing, lunak, 

kasar, lembut atau halus, keras, dan kenyal. Rerata penilaian panelis terhadap 

tekstur miso berkisar antara 3 (agak tidak menyukai) sampai 3,35 (agak tidak 

menyukai). Rerata skor penilaian panelis dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

 

 

Gambar 4.9 Pengaruh Lama Fermentasi Miso Pada Rerata Kesukaan 
Panelis Terhadap Tekstur Miso 

 

Gambar 4.9 menunjukkan bahwa rerata skor kesukaan panelis tertinggi 

terdapat pada perlakuan lama fermentasi 8 minggu yaitu 3,35 (agak tidak 

menyukai). Sedangkan rerata skor kesukaan panelis terendah terdapat pada 

perlakuan lama fermentasi 6 minggu yaitu 3 (agak tidak menyukai). Dan pada 

Gambar 4.9 menunjukkan bahwa kesukaan panelis terhadap tekstur miso 

cenderung sama pada semua lama fermentasi miso. Tekstur miso cenderung 

lunak dan berair, karena miso berbentuk pasta yang mengandung kadar air yang 

cukup tinggi. Hal tersebut sesuai dengan Desrosier (1988) yang mengatakan 

bahwa  fermentasi merupakan proses perombakan bahan-bahan yang 

mengandung karbohidrat menjadi monosakarida, alkohol, asam asetat, 

karbondioksida, air, dan senyawa lainnya. 
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IV.3.4 Warna 

Uji warna secara organoleptik dimaksudkan untuk mengetahui rerata skor 

kesukaan panelis terhadap warna miso.Parameter uji rasa ini adalah sangat tidak 

suka (1) hingga sangat menyukai (7). Warna merupakan salah satu faktor yang 

dapat menentukan nilai mutu suatu produk, karena suatu produk yang dinilai 

bergizi, enak, dan teksturnya baik tidak akan menarik konsumen apabila memiliki 

warna yang tidak sedap dipandang mata. Rerata penilaian panelis terhadap 

warna miso berkisar antara 3,1 (agak tidak menyukai) sampai 3,25 (agak tidak 

menyukai). Rerata skor penilaian panelis dapat dilihat pada Gambar 4.10. 

 

 

Gambar 4.10 Pengaruh Lama Fermentasi Miso Pada Rerata Kesukaan 
Panelis Terhadap Warna Miso 

 

Gambar 4.10 menunjukkan bahwa rerata skor kesukaan panelis tertinggi 

terdapat pada perlakuan lama fermentasi 4 minggu yaitu 3,25 (agak tidak 

menyukai). Sedangkan rerata skor kesukaan panelis terendah terdapat pada 

perlakuan lama fermentasi 5 minggu yaitu 3,1 (agak tidak menyukai). Dan pada 

Gambar 4.10 menunjukkan bahwa kesukaan panelis terhadap warna miso 

cenderung sama pada semua lama fermentasi miso. Hal ini dikarenakan warna 

dari produk miso tidak terlepas dari warna dasar kacang pada saat sebelum 

dilakukan fermentasi.Warna hitam pekat pada produk miso dihasilkan dari kulit 

kacang kedelai hitam yang memang sengaja tidak dikupas.Selain itu juga diduga 

adanya reaksi Maillard pada saat fermentasi.Reaksi Maillard merupakan reaksi 

yang terjadi antara gugus amino dari suatu amino bebas, residu rantai peptida 

atau protein dengan gugus karbonil dari suatu karbohidrat apabila keduanya 
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dipanaskan atau disimpan pada waktu yang lama (Yokotsuka, 1998). Menurut 

Husaini (2000), perubahan warna juga disebabkan reaksi antara asam amino 

dan gula sebagai hasil dari aktifitas enzim amilase dalam menghidrolisis 

karbohidrat kacang dimana pada akhirnya reaksi ini menyebabkan pencoklatan 

dan mempengaruhi warna. 

 

IV.4 Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik pada penelitian ini diperoleh dengan 

menggunakan metode indeks efektifitas (De Garmo et al., 1984).Dengan prinsip 

penentuan parameter pengamatan sesuai prioritas yang kemudian ditentukan 

bobotnya, menentukan nilai terjelek (Ntj), nilai terbaik (Ntb), dan nilai perlakuan 

(Np). Sehingga dapat diketahui nilai efektifitasnya dengan persamaan NE = (Np - 

Ntj) / (Ntb - Ntj). 

Perlakuan terbaik diperoleh berdasarkan pada 6 parameter yaitu protein, 

N-amino, gula pereduksi, TPC, antosianin, dan nilai pH.Pemilihan perlakuan 

terbaik untuk penelitian ini dipilih dari penilaian berdasarkan parameter kimia, 

karena miso merupakan produk pangan fungsional sehingga parameter kimia 

lebih diutamakan. Perlakuan terbaik parameter kimia meliputi kadar protein, N-

amino, gula pereduksi, antosianin, pH , dan total mikroba. Penilaian parameter 

terbaik dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2. Penialain Perlakuan Terbaik terhadap Parameter Kimia Miso 

Lama Fermentasi Nilai Perlakuan 

4 Minggu 0,69 

5 Minggu 0,61 

6Minggu 0,50 

7 Minggu 0,40 

8 Minggu 0,31 

 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa perhitungan perlakuan terbaik untuk 

parameter kimia adalah miso  dengan lama fermentasi 4 minggu. Perlakuan 

terbaik yang didapatkan dari hasil perhitungan, selanjutnya dibandingkan dengan 

kontrol (miso komersial).Data perbandingan hasil analisa perlakuan terbaik 

dengan miso komersial disajikan pada Tabel 4.3.
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Tabel 4.3. Komposisi Miso Kedelai Hitam, Miso Komersial, Miso Kacang Merah, Miso Edamame,  danMiso Kacang Hijau 

No
. 

Parameter Miso Perlakuan Terbaik Kontrol Miso Kacang Merah* Miso Edamame** Miso Kacang Hijau*** Standar 

1 Protein (%) 8,43 8,05 8,63 10,08 7,24 11,69**** 
2 Lemak (%) 3,01 0,52 0,13 0,42 0,12 6,01**** 
3 Karbohidrat (%) 33,16 15,7 36,30 18,7 28,36 26,47**** 
4 Air (%) 46,88 65,21 50,67 59,06 56,16 61,5***** 
5 Abu (%) 8,52 10,52 4,72 9,02 9,12 10,4***** 
6 N-amino (%) 0,43 0,52 0,37 0,4 0,31 - 
7 Gula Reduksi (%) 3,58 9,01 11,24 8,98 11,13 - 
8 Antosianin (%) 8,62 - - - - - 
9 pH 7,75 5,02 4,93 4,01 4,71 - 
10 TPC (log CFU/gr) 8,43 8,43 9,57 7,39 8,29 - 

 Perlakuan terbaik yaitu miso dengan lama fermentasi 4 minggu 
 Kontrol adalah miso komersial “Shinsyu-ichi Tofu Miso” 
 * = Sari (2012) 
 ** = Hapsari (2013) 
 *** = Fittria (2012) 
 **** = standar nutrisi miso dari USDA 
 ***** = standar tabel komposisi makanan (miso) di Jepang 

 
 
Tabel 4.4. Analisa Organoleptik Miso Perlakuan Terbaik dan Miso Komersial 

No. Parameter Organoleptik Miso Kedelai Hitam Miso kontrol 

1 Warna 3,25 4 

2 Rasa 4,2 4,25 

3 Aroma 4,15 3,25 
4 Tekstur 3,2 3,95 
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Tabel 4.3 menunjukkan terdapat beberapa parameter dari produk miso 

perlakuan terbaik (lama fermentasi 4 minggu) lebih unggul dibanding dengan 

produk miso kontrol (komersial), tetapi ada juga yang lebih rendah. Kadar protein 

pada miso perlakuan terbaik (8,43%) lebih tinggi sedikit dibanding dengan miso 

kontrol (8,05%). Hal ini diduga pada miso perlakuan terbaik protein yang 

terdenaturasi akibat pemanasan maupun aktifitas enzim proteolitik lebih sedikit 

dibandingkan dengan miso kontrol.Lama waktu fermentasi miso juga 

mempengaruhi kadar protein dari miso tersebut. Miso perlakuan terbaik hanya 

difermentasi selama 4 minggu, sedangkan miso kontrol lebih dari itu.Maka 

protein yang terdenaturasi lebih banyak dibangding dengan miso perlakuan 

terbaik.Selain itu perbadaan hasil juga dapat disebabkan oleh perbedaan metode 

analisa.Pada miso perlakuan terbaik, analisa protein menggunakan analisa 

metode Kjedahl.Mengacu pada standar nutrisi berdasarkan USDA yang 

menyebutkan kadar protein minimal adalah 11,69%, maka miso perlakuan 

terbaik masih belum memenuhi standar. 

Kadar lemak pada miso perlakuan terbaik (3,01%) jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan kadar lemak miso kontrol (0,52%) dan standar nutrisi 

USDA (6,01%). Hal ini bisa disebabkan oleh perbedaan kandungan lemak awal 

pada bahan baku pembuatan miso. Selain perbedaan pada komposisi awal 

bahan baku, perbedaan hasil juga dapat disebabkan oleh perbedaan metode 

analisa yang digunakan, sehingga berpengaruh pada hasil akhir. Total 

karbohidrat pada miso perlakuan terbaik (37,44%) lebih tinggi dibanding dengan 

total karbohidrat pada dari miso kontrol (15,7%) dan standar USDA (26,47%). 

Hal ini dapat disebabkan oleh perdedaan kandungan karbohidrat awal pada 

bahan baku. Selain itu diduga adanya perbedaan metode analisa dengan 

standar miso di Jepang. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode by different, di mana total karbohidrat sampel dihitung dengan 

mengurangi 100% kandungan gizi sampel yaitu kadar air, kadar abu, kadar 

protein, dan kadar lemak (Muchtadi, 1989). 

Kadar air pada miso perlakuan terbaik (46,88%) jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan kadar air pada miso kontrol (65,21%) dan standar miso 

(61,5%). Hal ini diduga terdapat perbedaan metode pengeringan atau alat yang 

digunakan untuk analisa sehingga didapatkan hasil yang berbeda juga.Pada 

penelotian ini digunakan metode pengeringan menggunakan oven. 
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Kadar abu pada miso perlakuan terbaik (8,52%) lebih rendah jika 

dibandingkan dengan miso kontrol (10,52%) dan standar miso (10,4%). Hal ini 

disebabkan pada perbedaan komposisi awal pada bahan baku. Kedelai hitam 

memiliki kadar abu 4,75%, sedangkan menurut Rahmawati dkk. (2011) kadar 

abu pada kacang kedelai sebesar 5,53%. 

Miso perlakuan terbaik memiliki kadar N-amino 0,43%, lebih rendah jika 

dibandingkan dengan miso kontrol yaitu 0,52%. Hal ini diduga karena perbedaan 

lama waktu fermentasi yang digunakan antara miso perlakuan terbaik dengan 

miso kontrol.Semakin lama waktu fermentasi, maka lebih banyak protein yang 

dipecah untuk menghasilkan N-amino. Menurut Susilowati (2004) proses 

fermentasi dapat meningkatkan kandungan N-amino seiring dengan lamanya 

waktu fermentasi. 

Pada miso perlakuan terbaik memiliki kadar gula reduksi (3,58%) jauh 

lebih rendah dari pada kandungan gule pereduksi miso kontrol (9,01%). Hal ini 

diduga karena adanya perbedaan kandungan karbohidrat awal pada bahan baku 

yang digunakan. Selain itu juga juga karena perbedaan metode analisa.Pada 

penelitian ini, analisa gula pereduksi diketahui dari pengukuran absorbansi 

dengan menggunakan reagen DNS. 

pH pada miso perlakuan terbaik (7,75) lebih tinggi dibanding dengan miso 

kotrol (5,02). Hal ini diduga karena mikroba yang digunakan pada fermentasi 

miso perlakuan terbaik adalah jenis kapang, bukan jenis dari bakteri asam 

laktat.Jadi metabolit asam yang dihasilkan sedikit, sehingga pH produk pada pH 

netral. Sedangkan total mikroba pada miso perlakuan terbaik (8,43 log cfu/gr) 

sama dengan total mikroba pada miso kontrol (8,41 log cfu/gr). Meskipun total 

mikroba pada miso kedelai hitam cukup tinggi, namun produk ini masih bisa 

dikatakan aman dengan adanya penambahan garam yang dapat menghambat 

kontaminasi mikroba patogen. 

Jika dibandingkan dengan miso yang terbuat dari bahan baku lainnya 

seperti kacang hijau, kacang merah, dan edamame, miso kedelai hitam ini lebih 

unggul dalam segi kandungan N-amino, dan gula pereduksinya. Hal tersebut 

dikarenakan miso kedelai hitam memiliki waktu fermentasi yang lebih lama 

dibandingkan dengan miso lainnya.Selain itu juga pada miso kedelai hitam 

memiliki antioksidan jenis antosianin yang tidak terdapat pada miso jenis lainnya. 

Indeks kesukaan panelis terhadap warna miso perlakuan terbaik (3,25) 

lebih rendah dibandingkan dengan indeks kesukaan panelis terhadap warna 
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miso kontrol (4). Hal ini diduga karena warna miso pada perlakuan terbaik lebih 

gelap dibanding dengan miso kontrol. Warna gelap dari miso perlakuan terbaik 

didapat dari kulit kedalai hitam yang digunakan sebagai bahan baku. Selain itu 

juga terbentuk dari adanya reaksi maillard yang merupakan reaksi yang terjadi 

antara asam amino dan hasil pemecahan karbohidrat yang berupa gula 

sederhana. 

Indeks kesukaan panelis terhadap rasa  misoperlakuan terbaik (4,2) 

hampir sama dengan indeks kesukaan panelis terhadap rasa miso kontrol (4,25). 

Kedua produk sama-sama memiliki rasa yang gurih.Rasa gurih yang dihasilkan 

oleh miso berasal dari kandungan N-amino yang ada pada miso, dimana N-

amino merupakan prekursor terbentuknya rasa gurih pada miso.Selain itu, 

pembentukan rasa pada misojuga dipengaruhi oleh gula pereduksi yang 

dihasilkan dari koji dan juga dengan adanya penambahan garam. 

Indeks kesukaan panelis terhadap aroma pada miso perlakuan terbaik 

(4,15) lebih tinggi dibanding dengan indeks kesukaan panelis terhadap aroma 

pada miso kontrol (3,25). Hal ini diduga karena kedelai hitam yang merupakan 

bahan baku dari miso perlakuan terbaik memiliki kandungan asam amino 

glutamat yang lebh tinggi dari pada kedelai kuning yang merupakan bahan baku 

dari miso kontrol, jadi aroma gurih pada miso perlakuan terbaik lebih tercium dari 

pada miso kontrol. Selain itu pembentukan aroma dari miso terjadi karena asam 

organik, asam suksinat, dan asam organik yang dihasilkan oleh Lactobacillus 

dari hasil metabolisme gula akan bereaksi dengan asam lemak yang 

menghasilkan ester yang akan berperan dalam penentuan aroma pada miso 

(Shibasaki and Hesseltine, 1962). 

Indeks kesukaan panelis terhadap tekstur miso perlakuan terbaik (3,2) 

lebih rendah dibanding dengan indeks kesukaan panelis terhadap tekstur miso 

kontrol (3,95). Hal ini diduga karena adanya perbedaan kondisi pembuatan 

produk miso dan lama fermentasi yang digunakan.Namun berdasarkan 

keunggulan miso, produk miso perlakuan terbaik masih dapat dijadikan sebagai 

salah satu alternatif miso berbahan dasar kedelai hitam dan sebagai differensiasi 

dari produk berbahan dasar kedelai hitam. 
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IV KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

IV.1 Kesimpulan 

1. Kadar protein, gula reduksi, dan antosianin cenderung menurun seiring 

bertambahnya waktu fermentasi. 

2. Kadar N-amino dan total mikroba cenderung meningkat seiring 

bertambahnya waktu fermentasi. 

3. Nilai pH cenderung stabil dan hanya mengalami sedikit perubahan seiring 

bertambahnya waktu fermentasi. 

4. Perlakuan terbaik berdasarkan kedua parameter, baik parameter kimia 

maupun organoleptik adalah pada perlakuan dengan lama fermentasi 4 

minggu yaitu dengan kadar protein 8,43%, N-amino 0,43%, gula reduksi 

3,85%, antosianin 8,62%, pH 7,75, dan total mikroba 8,43 log cfu/gr. 

 

IV.2 Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai lama fermentasi yang 

optimal untuk mendapatkan produk miso yang sesuai dengan standar 

yang telah ditentukan, ditinjau dari segi kadar protein, N-amino, dan 

lemak. Bisa juga dengan mengganti bahan baku pembuatan koji dengan 

bahan baku yang tinggi protein seperti barley atau jenis kacang-kacangan 

yang lain. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menghasilkan miso dengan 

citarasa yang bisa diterima oleh konsumen dari segi organoleptik. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Prosedur Analisa 

1.1 Analisa N-amino (Sudarmadji dkk., 1995) 

a. Dipindahkan 10 ml larutan protein ke dalam Erlenmeyer 125 ml dan 

tambahkan 20 ml akuades dan 0,4 ml larutan K-oksalat jenuh (K-oksalat : 

air = 1:3. Perhatian : K-oksalat beracun) dan 1 ml phenolphthalein 1%. 

Diamkan selama 2 menit. 

b. Dititrasi larutan sampel dengan 0,1 N NaOH sampai mencapai warna 

seperti warna standart, atau sampai warna merah jambu. 

c. Setelah warna tercapai, ditambahkan 2 ml larutan formaldehid 40% dan 

dititrasi dengan larutan NaOH sampai warna seperti warna standar tercapai 

lagi. Dicatat hasil dari titrasi kedua ini. 

d. Dibuat titrasi blanko yang terdiri dari : 20 ml akuades + 0,4 ml larutan K-

oksalat jenuh + 1 ml indikator phenolphthalein + 2 ml larutan formaldehid 

40%, dititrasi dengan larutan NaOH. 

e. Titrasi terkoreksi yaitu titrasi kedua dikurangi titrasi blanko merupakan titrasi 

formol. 

% N-amino = (ml NaOH sampel – ml NaOH blanko) x N NaOH x 14,008 x 100% 

gram sampel x 1000 

Keterangan : 

N NaOH : Normalitas NaOH (0,1) 

14,008 : Berat molekul N 

1.2 Pembuatan Reagen DNS dan Kurva Standart Gula (Miller, 1959) 

Menimbang 2,5 gram 3,5 Dinitro Salicylic Acid (DNS), 2,5 gram kristal 

NaOH, 50 gram KNa-Tartarat,0,125 gram natrium sulfat, 2 ml fenol kristal, 
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kemudian dilarutkan dalam 250 ml akuades menggunakan labu ukur dan 

didiamkan semalam pada suhu 40°C agar larut sempurna. 

Pembuatan Kurva Standar 

a. Membuat larutan glukosa dengan cara melarutkan 0,1 gram glukosa dalam 

100 ml akuades (konsentrasi 0,1%). 

b. Pipet dalam tabung reaksi (blanko) 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; dan 1 ml (100 

mg/100ml) larutan gula standar. Dengan konsentrasi larutan glukosa 

sebagai berikut: 

0 mg/ 100 ml  : 0 ml larutan glukosa + 1 ml akuades 

0,02 mg/ 100 ml  : 0,2 ml larutan glukosa + 0,8 ml akuades 

0,04 mg/ 100 ml  : 0,4 ml larutan glukosa + 0,6 ml akuades 

0,06 mg/ 100 ml  : 0,6 ml larutan glukosa + 0,4 ml akuades 

0,08mg/ 100 ml  : 0,8 ml larutan glukosa + 0,2 ml akuades 

0,1 mg/ 100 ml  : 1 ml larutan glukosa + 0 ml akuades 

Larutan glukosa  : 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Akuades   : 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 

Total   : 1 1 1 1 1 1 

c. Tambahkan akuades sampai total volume @ tabung reaksi 2 ml. 

d. Ditambahkan 2 ml pereaksi DNS ke dalam @ tabung reaksi, ditutup 

aluminiium foil dan divortex. 

e. Dipanaskan pada penangas air sugu 100°C selama 10 menit. 

f. Didinginkan kemudian diukur absorbansi pada panjang 540 nm. 

g. Dibuat kurva standar antara absorbansi dengan konsentrasi glukosa (%). 

1.3 Analisa Total Gula Reduksi (Ceirwyn, 1995) 

a. Sampel dinetralkan menggunakan NaOH 1 N hingga pH 7. Kemudian 

sebanyak 1 ml sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan 

ditambahkan 1 ml akuades. 
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b. Ditambahkan reagen DNS sebanyak 2 ml ditutup aluminium foil dan 

divortex. 

c. Dipanaskan pada penangas air suhu 100°C selama 10 menit. 

d. Didinginkan kemudian diukur absorbansi sampel pada panjang gelombang 

540 nm dan dihitung kadar gula reduksi dengan memasukkan nilai 

absorbansi pada persamaan kurva standar. 

1.4 Analisa pH dengan pH meter (Apriyantono dkk., 1989) 

a. Sampel yang berbentuk larutan homogen yang tidak terlalu pekat dapat 

langsung diukur pH-nya tanpa harus dilakukan pengenceran terlebih dahulu. 

b. pH meter dikalibrasi menggunakan larutan buffer pH 4 dan pH 7, kemudian 

elektroda dibilas dengan akuades setiap mengganti buffer dan dikeringkan 

dengan tisu. 

c. Dicelupkan elektroda pada larutan sampel, set pengukuran pH. 

d. Dibiarkan elektroda tercelup beberapa saat sampai diperoleh pembacaan 

yang stabil. 

e. Dicatat pH sampel dan harus diingat setiap kali mengganti sampel, 

elektroda dicuci terlebih dahulu dengan akuades serta dikeringkan dengan 

tisu. 

1.5 Analisa TPC (Fardiaz, 1989) 

a. Sampel diencerkan dengan larutan pepton 1:9. 

b. Pengenceran dengan seri pengenceran 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 

10-8, dan 10-9. 

c. Dipipet 1 ml dari masing-masing pengenceran ke dalam cawan petri steril 

untuk 1 perlakuan. 

d. Media PCA steril dituangkan ke dalam cawan petri sebanyak 12-15 ml. 

Cawan petri digoyang secara hati-hati dan dibiarkan membeku. 
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e. Cawan petri dibungkus dengan kertas payung dalam posisi terbalik 

kemudian dibiarkan membeku. 

f. Dicatat pertumbuhan koloni pada setiap cawan yang mengandung koloni. 

g. Hitung TPC dalam 1 gram dengan mengalikan jumlah koloni rata-rata 

dengan faktor pengenceran yang digunakan dengan satuan cfu/gr atau 

koloni/gram. 

Untuk melaporkan hasil analisa mikrobiologi dengan cara hitungan cawan 

digunakan suatu standar yang disebut SPC (Standar Plate Count) sebagai 

berikut: 

 Cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah koloni 

antara 30-300. 

 Beberapa koloni yang bergabung menjadi satu merupakan satu kumpulan 

koloni yang besar dimana jumlah koloninya diragukan dapat dihitung 

sebagai satu koloni. 

 Satu deretan rantai koloni yang terlihat sebagai satu garis tebal dihitung 

sebagai satu koloni. 

1.6 Analisa Total Antosianin (Giusti dan Wrolstad, 2000) 

a. Persiapan bahan 

 Persiapan bahan: 

- Dibuat larutan buffer pH 1 dengan cara mencampurkan KCl 0,2 M 14,9 

gram diencerkan dalam 1000 ml dalam labu ukur (larutan A) dan HCl 

0,2 M (larutan B), buffer pH 1 (50 ml larutan A + 97 ml larutan B 

diencerkan sampai 200 ml) diukur pH sampai mencapai pH 1. 

- Dibuat larutan buffer pH 4,5 dengan cara mencampurkan asam asetat 

0,2 M 11,55 ml asetat dalam 1000 ml (larutan A) dan larutan Na-asetat 

0,2 M 16,49 gram dalam 1000 ml (larutan B), buffer pH 4,5 (28 ml 
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larutan A + 22 ml larutan B diencerkan sampai 100 ml) diukur pH 

sampai mencapai pH 4,5. 

 Preparasi sampel padat 

- Sampel dihancurkan kemudian ditimbang sebanyak 20 gram. 

- Dimasukkan dalam labu ukur 100 ml, kemudian diekstrak dengan 

menambahkan pelarut HCl 1% dalam metanol sampai tanda batas. 

- Diekstrak dan dihomogenkan, kemudian didiamkan selama 4 jam dan 

disaring dengan menggunakan kertas saring watchman nomor 1. 

- Filtrate disentrifuseselama 10 menit pada putaran angka 7 (3850 rpm). 

 Preparasi sampel cair 

- Hasil preparasi sampel (filtrat) dipipet sebanyak 1 ml dan dimasukkan 

dalam labu ukur 10 ml, kemudian diencerkan dengan menggunakan 

larutan buffer pH 1 sampai tanda batas. 

- Diambil 1 ml larutan hasil preparasi dan dimasukkan dalam labu ukur 10 

ml, kemudian diencerkan dengan menggunakan larutan buffer pH 4,5 

sampai tanda batas. 

b. Diukur absorbansi tiap sampel pada  maksimal dan  700 nm 

c. Dihitung absorbansi sampel dengan rumus: 

A = (A max – A 700 nm) pH 1 - (A max – A 700 nm) pH 4,5 

d. Dihitung total antosianin: 

Total antosianin (ppm) =  (A x BM x FP x 1000) / Ɛ x 1 

Keterangan: 

Ɛ = koefisien absorbsivitas = 26900 L/mol dinyatakan sebagai Cyanidin-3-

glukoside 

BM (Berat Molekul) Cyanidin-3-glukoside = 449,2 

FP = Faktor Pengenceran 
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max = menunjukkan serapan paling tinggi pada sampel 

700 nm = menunjukkan serapan Cyanidin-3-glukoside 

1.7 Analisa Kadar Protein Metode Makro Kjedahl (AOAC, 1990) 

a. Sampel ditimbang sebanyak 1 gram atau kurang dari 1 gram, bila sampel 

mengandung banyak protein. 

b. Dimasukkan ke dalam labu Kjedahl dan ditambahkan ½ tablet Kjedahl. 

c. Ditambahkan 20 ml H2SO4 pekat (dilarutkan di ruang asam). 

d. Larutan dipanaskan (didestruksi) selama ± 45 menit atau sampai larutan 

jernih. 

e. Didinginkan selama 30 menit, kemudian ditambahkan ± 25 ml akuades dan 

3 tetes indikator PP. 

f. Letakkan tabung erlenmeyer 250 ml yang berisi larutan H2BO3 3% (asam 

borat) dan 5 tetes indikator metal merah di bawah kondensor. Ujung 

kondensor harus terendam larutan H2BO3 3%. 

g. Ditambahkan larutan NaOH 45% (kemurnian teknis), kemudian lakukan 

destilasi selama 3 menit sampai tertampung destilat pada erlenmeyer. 

h. Lakukan titrasi destilat dengan larutan standar HCl 0,1 N sampai terjadi 

perubahan warna menjadi jingga (oranye). 

i. Perhitungan kadar protein adalah: 

  %N = (ml HCl sampel – ml HCl blanko) x N HCl x 14,008 x 100% 

     berat sampel (mg) 

  % protein = % N x faktor konversi (6,25) 

Keterangan: 

N HCl : Normalitas HCl (0,1 N) 

14,008 : Berat molekul N 

1.8 Analisa Kadar Lemak (AOAC, 1990) 

a. Labu lemak yang ukurannya sesuai dengan alat ekstraksi soxhlet 

dikeringkan dalam oven. 
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b. Kemudian dinginkan labu lemak dalam desikator dan ditimbang hingga 

bobot tetap. 

c. Timbang 5 gram sampel dan dibungkus dengan kertas saring. 

d. Masukkan sampel yang telah dibungkus kertas saring ke dalam alat 

ekstraksi soxhlet, kemudian pasang alat kondensor di atasnya dan labu 

lemak di bawahnya. 

e. Tuangkan pelarut petroleum eter ke dalam labu lemak secukupnya, sesuai 

dengan ukuran soxhlet yang digunakan. 

f. Lakukan refluks selama minimal 5 jam sampai pelarut yang turun kembali 

ke labu lemak berwarna jernih. 

g. Pelarut yang ada di dalam labu lemak didestilasi dan ditampung. 

h. Labu lemak yang berisi hasil ekstraksi dipanaskan dalam oven pada suhu 

105°C. 

i. Selanjutnya dinginkan dalam desikator dan dilakukan pertimbangan himgga 

diperoleh bobot tetap. 

Kadar lemak (%) = berat lemak (gram) x 100% 

berat sampel (gram) 

1.9 Analisa Kadar Air (Sudarmadji, 1984) 

a. Sampel ditimbang 10 gram, dimasukkan dalam botol timbang yang telah 

diketahui beratnya. 

b. Sampel dikeringkan dalam oven pada suhu 100-105°C selama 3-5 jam 

tergantung bahannya. Kemudian didinginkan dalam desikator dan 

ditimbang. 

c. Sampel dipanaskan lagi dalam oven selama 30 menit, didinginkan dalam 

desikator dan ditimbang lagi. Perlakuan ini diulang sampai tercapai berat 

konstan. 

d. Pengurangan berat merupakan banyaknya air dalam bahan. 
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e. Perhitungan kadar air: 

Kadar air (%) = berat sampel – berat akhir x 100% 

   berat sampel 

1.10 Analisa Karbohidrat (by different) 

Kadar karbohidrat (by different) dihitung dengan rumus: 

% Karbohidrat = 100% - (% Air + % Abu + % Protein + % Lemak) 

1.11 Analisa KadarAbu (Apriyantono, 1989) 

a. Sampel ditimbang 5 gram,dimasukkan dalam cawan yang sudah diketahui 

beratnya. 

b. Sampel dipanaskan untuk menguapkan zat organik yang ada 9sampai 

sampel tidak berasap). 

c. Cawan dipindahkan ke dalam tanur dan dipanaskan pada suhu 300°C 

sampai semua karbon berwarna keabuan. Suhu tanur dinaikkan sampai 

suhu 420°C selama 5-7 jam. 

d. Setelah pengabuan selesai, cawan diambil dari tanur, didinginkan dan 

dicatat kadar abu yang dihasilkan. 

Kadar Abu (%) = berat abu (gram) x 100% 

berat sampel (gram) 

1.12 Analisa Organoleptik (Rahayu, 1998) 

Pengujian sifat organoleptik pada miso kedelai hitam ini dilakukan 

pengujian tingkat kesukaan dengan menggunkana metode hedonic scale scoring 

untuk membandingkan tingkat kesukaan terhadap warna, aroma, rasa, dan 

tekstrur dari sampel.Setiap panelis diminta untuk menuliskan seberapa jauh 

tingkat kesukaan dengan memberikan kode (skor) pada pernyataan yang 

dianggap paling sesuai dengan skala numeric yang telah ditentukan.Jumlah 

panelis yang menguji 20 orang dan setiap panelis menguji 5 sampel yang 

berbeda sesuai perlakuan yang diberi kode. 
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1.13 Pemilihan Perlakuan Terbaik (De Garmo et al., 1984) 

Untuk menentukan kombinasi perlakuan terbaik digunakan metode indeks 

efektifitas dengan prosedur pembobotan sebagai berikut: 

a. Mengelompokkan parameter 

Parameter-parameter fisik dan kimia dikelompokkan terpisah dengan 

parameter organoleptik. 

b. Member bobot 0-1 pada setiap parameter pada masing-masing kelompok. 

Bobot yang diberikan sesuai dengan kepentingan setiap parameter dalam 

mempengaruhi tingkat penerimaan konsumen yang diwakili oleh panelis. 

Pembobotan = nilai total setiap parameter 

nilai total parameter 

c. Menghitung NIlai Efektifitas (NE) 

NE = Np – Ntj 

Ntb – Ntj 

Keterangan: 

NE = Nilai Efektifitas  Ntj = Nilai terjelek 

Np = Nilai perlakuan  Ntb = Nilai terbaik 

d. Untuk parameter dengan rerata semakin besar semakin baik, maka nilai 

terendah sebagai nilai terjelek dan nilai tertinggi sebagai nilai terbaik. 

Sebaliknya untuk parameter dengan nilai semakin kecil semakin baik maka 

nilai tertinggi sebagai nilai terjelek dan nilai terendah sebagai nilai terbaik. 

e. Menghitung Nilai Produk (NP) 

Nilai Produk diperoleh dari perkalian Nilai Efektifitas dengan bobot nilai. 

f. Menjumlahkan Nilai Produk dari semua parameter pada tiap kelompok. 

Kelompok yang mempunyai NP tertinggi adalah perlakuan terbaik pada 

parameter. Kelompok terbaik dipilih dengan perlakuan yang memiliki Nilai 

Produk tertinggi untuk parameter organoleptik. 
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Lampiran 2. Lembar Kuisioner Uji Organoleptik 

Lembar Uji Organoleptik 

 

Nama Panelis : 

Umur  : 

Tanggal/hari : 

Nama Produk : Miso 

 

Petunjuk: 

 Di hadapan Saudara disajikan produk berupa Miso. Saudara diminta 

untuk memberikan penilaian terhadap mutu Miso tersebut meliputi : rasa, warna, 

aroma, dan tekstur yang menggunakan criteria penilaian sebagai berikut: 

1 = sangat tidak menyukai 

2 = tidak menyukai 

3 = agak tidak menyukai 

4 = netral 

5 = agak menyukai 

6 = menyukai 

7 = sangat menyukai 

Perlakuan Rasa Warna Aroma Tekstur 

A     

B     

C     

D     

E     

Control      

 

Atas bantuan Anda, kami ucapkan terima kasih. 

Komentar :…………………………………………………………………………………. 
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Lampiran 3. Lembar Kuisioner Penilaian Perlakuan Terbaik 

Lembar Penilaian Perlakuan Terbaik 

 

Nama   : 

Tanggal Pengujian : 

Nama Produk  : Miso 

Parameter Organoleptik 

Berikut ini disajikan tabel parameter organoleptik yang meliputi : rasa, 

warna, aroma, dan tekstur. Saudara diminta mengurutkan berdasarkan tingkat 

kepentingannya terhadap produk Miso, dari paling kurang penting sampai paling 

penting (1-4) menurut penilaian Saudara. 

Parameter Nilai Kepentingan 

Rasa   

Warna   

Aroma   

Tekstur   

 

Parameter Kimia 

 Berikut ini disajikan tabel parameter kimia dan mikrobiologi yang 

meliputi : protein, N-amino, gula reduksi, TPC, pH, dan antosianin. Saudara 

diminta mengurutkan berdasarkan tingkat kepentingannya terhadap produk Miso, 

dari paling kurang penting sampai paling penting (1-6) menurut penilaian 

Saudara. 

Parameter  Nilai Kepentingan 

Protein  

N-amino  

Gula reduksi  

TPC  

pH  

Antosianin   
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Lampiran 4. Hasil Analisa Protein 

Lama 

Fermentasi 

Ulangan 
Total Rerata 

I II 

4 minggu 8,11 8,75 16,86 8,43 

5 minggu 7,73 8,89 16,62 8,31 

6 minggu 7,58 8,76 16,34 8,17 

7 minggu 7,49 8,61 16,10 8,05 

8 minggu 7,11 8,67 15,78 7,89 

 

 

Lampiran 5. Hasil Analisa N-amino 

Lama 

Fermentasi 

Ulangan 
Total Rerata 

I II 

4 minggu 0,45 0,41 0,86 0,43 

5 minggu 0,46 0,44 0,90 0,45 

6 minggu 0,48 0,44 0,92 0,46 

7 minggu 0,50 0,46 0,96 0,48 

8 minggu 0,49 0,51 1,00 0,50 

 

 

Lampiran 6. Hasil Analisa Gula Reduksi 

Lama 

Fermentasi 

Ulangan 
Total Rerata 

I II 

4 minggu 3.79 3.37 7,16 3.58 

5 minggu 2,99 2,91 5,90 2,95 

6 minggu 2,68 2,43 5,12 2,56 

7 minggu 2,19 1,82 4,02 2,01 

8 minggu 1,57 1,46 3,04 1,52 
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Lampiran 7. Hasil Analisa pH 

Lama 

Fermentasi 

Ulangan 
Total Rerata 

I II 

4 minggu 7,64 7,85 15,50 7,75 

5 minggu 7,46 7,98 15,44 7,72 

6 minggu 7,54 7,87 15,42 7,71 

7 minggu 7,65 7,62 15,24 7,62 

8 minggu 7,36 7,42 14,78 7,39 

 

 

Lempiran 8. Hasil Analisa Antosianin 

Lama 

Fermentasi 

Ulangan 
Total Rerata 

I II 

4 minggu 8,52 8,72 17,24 8,62 

5 minggu 8,34 8,57 16,92 8,46 

6 minggu 8,07 8,43 16,50 8,25 

7 minggu 7,77 8,26 15,46 7,73 

8 minggu 7,73 8,07 15,80 7,90 

 

 

Lampiran 9. Hasil Analisa TPC 

Lama 

Fermentasi 

Total Mikroba (cfu/gr) Total 

(cfu/gr) 

Rerata 

(cfu/gr) 

Log rerata 

I II (log cfu/gr) 

4 minggu 2,46E+08 2,96E+08 5,4E+08 2,7E+08 8,43 

5 minggu 1,95E+09 2,75E+09 4,7E+09 2,4E+09 9,37 

6 minggu 1,16E+10 1,38E+10 2,5E+10 1,3E+10 10,01 

7 minggu 1,34E+11 1,78E+11 3,1E+11 1,56E+11 11,19 

8 minggu 2,73E+12 2,15E+12 4,9E+12 2,44E+12 12,39 
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Lampiran 10. Organoleptik 

SKOR RASA 

Panelis T4 T5 T6 T7 T8 

1 5 3 4 4 5 

2 4 4 5 5 3 

3 4 5 5 4 4 

4 4 4 3 5 5 

5 5 4 4 5 3 

6 5 3 5 4 4 

7 5 3 4 5 5 

8 5 5 4 5 3 

9 3 4 5 3 4 

10 3 5 4 5 3 

11 4 5 3 4 4 

12 3 3 4 5 5 

13 5 3 5 3 4 

14 4 4 3 5 5 

15 5 4 5 3 4 

16 3 4 5 4 4 

17 4 4 3 5 5 

18 4 5 5 3 3 

19 4 3 5 4 4 

20 5 5 4 3 4 

TOTAL 84 80 85 84 81 

RERATA 4,20 4 4,25 4,20 4,05 
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SKOR WARNA 

Panelis T4 T5 T6 T7 T8 

1 4 5 3 4 5 

2 3 4 4 5 4 

3 5 3 4 4 3 

4 4 4 5 4 4 

5 4 4 3 3 4 

6 4 5 3 5 4 

7 3 3 4 3 5 

8 5 4 4 3 3 

9 5 3 4 5 5 

10 5 4 4 5 5 

11 5 5 5 4 5 

12 4 4 3 5 3 

13 3 4 4 4 4 

14 3 3 5 4 4 

15 4 3 4 3 5 

16 4 3 3 4 5 

17 5 5 5 4 3 

18 5 5 3 4 4 

19 3 4 5 5 5 

20 5 5 4 3 4 

TOTAL 83 80 79 81 84 

RERATA 4,15 4 3,95 4,05 4,2 
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SKOR AROMA 

Panelis T4 T5 T6 T7 T8 

1 3 4 2 4 3 

2 4 3 3 3 2 

3 2 4 3 4 4 

4 3 2 4 4 4 

5 4 2 3 3 4 

6 3 2 4 2 4 

7 4 3 4 3 3 

8 2 4 3 3 4 

9 4 3 4 4 2 

10 4 3 4 4 2 

11 3 4 3 2 4 

12 2 2 4 2 3 

13 3 2 4 3 4 

14 4 3 2 3 3 

15 4 4 2 4 2 

16 3 3 4 3 2 

17 4 2 3 4 3 

18 4 4 3 2 4 

19 2 4 3 4 3 

20 3 4 2 3 4 

TOTAL 65 62 64 64 64 

RERATA 3,25 3,1 3,2 3,2 3,2 
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SKOR TEKSTUR 

Panelis T4 T5 T6 T7 T8 

1 3 4 3 4 2 

2 2 3 3 4 4 

3 3 4 4 3 3 

4 3 4 3 4 2 

5 4 3 2 2 4 

6 4 2 3 3 4 

7 4 3 3 3 3 

8 3 3 4 3 2 

9 4 2 4 2 3 

10 3 3 2 4 4 

11 4 3 4 4 3 

12 2 4 3 3 3 

13 3 4 2 4 4 

14 4 3 3 4 3 

15 4 4 3 2 4 

16 2 4 3 3 4 

17 2 2 4 4 3 

18 3 3 2 2 4 

19 3 4 2 3 4 

20 4 4 3 2 4 

TOTAL 64 66 60 63 67 

RERATA 3,2 3,3 3 3,15 3,35 
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SKOR KOMERSIAL 

Panelis RASA AROMA WARNA TEKSTUR 

1 4 3 4 2 

2 3 4 5 3 

3 5 4 4 5 

4 4 4 3 4 

5 5 3 4 4 

6 5 3 5 3 

7 4 2 4 5 

8 3 3 4 3 

9 4 3 3 4 

10 4 4 5 3 

11 4 2 5 5 

12 4 3 4 5 

13 5 3 3 4 

14 5 4 4 4 

15 5 3 4 5 

16 4 4 5 4 

17 5 2 3 4 

18 3 3 4 4 

19 5 4 4 5 

20 4 4 3 3 

TOTAL 85 65 80 79 

RERATA 4,25 3,25 4 3,95 
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Lampiran 11. Analisa Perlakuan Terbaik (De Garmo) 

Kesukaan Panelis 

Parameter Organoleptik 

Parameter 

Organoleptik 

Panelis 
Total Bobot 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

Rasa 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 74 0,37 

Warna 1 1 2 1 3 2 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 31 0,16 

Aroma 3 4 3 2 2 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 4 4 2 3 4 56 0,30 

Tekstur 2 2 1 3 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 3 1 2 36 0,18 

Total 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 1,00 

 

 

 

Parameter 

Organoleptik 

Nilai Kombinasi Perlakuan 

4 minggu 5 mingggu 6 minggu 7 minggu 8 minggu Nilai Terbaik Nilai Terjelek Selisih 

Rasa  4,20 4,00 4,25 4,2 4,05 4,25 4,00 0,25 

Aroma  4,15 4,00 3,95 4,05 4,20 4,20 3,95 0,25 

Warna  3,25 3,10 3,20 3,20 3,20 3,25 3,10 0,15 

Tekstur  3,20 3,30 3,00 3,15 3,35 3,35 3,00 0,35 
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Parameter Bobot 
4 minggu 5 minggu 6 minggu 7 minggu 8 minggu 

NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP 

Rasa  0,37 0,80 0,30 0,00 0,00 1,00 0,37 0,80 0,30 0,20 0,07 

Aroma  0,16 0,80 0,13 0,20 0,03 0,00 0,00 0,40 0,06 1,00 0,16 

Warna  0,3 1,00 0,30 0,00 0,00 0,67 0,20 0,67 0,20 0,67 0,20 

Tekstur  0,18 0,57 0,10 0,86 0,15 0,43 0,00 0,43 0,08 1,00 0,18 

Total    0,83  0,19  0,57  0,64  0,61 

 

 

Perlakuan terbaik = 

 

 

 

Parameter Kimia 

 

Parameter 

Kimia 

Panelis 
Total Bobot 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

Antosianin  6 6 5 6 6 6 6 4 5 6 6 6 6 6 4 6 6 4 6 6 112 0,27 

Protein 5 5 6 5 4 5 4 6 6 5 5 5 3 2 6 5 2 6 5 3 93 0,22 

N-amino 3 2 4 3 3 3 5 2 3 2 3 4 4 4 5 2 1 5 4 5 67 0,16 

Gula reduksi 2 1 1 2 1 2 1 5 4 3 2 3 5 5 3 4 3 3 2 2 54 0,13 

TPC 4 4 3 4 5 4 3 3 2 4 4 2 2 3 2 3 5 1 3 4 65 0,15 

pH 1 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 29 0,07 

Total  21 21 12 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 420 1,00 

 

 

 

0,83 
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Parameter 

Kimia 

Nilai Kombinasi Perlakuan 

4 minggu 5 mingggu 6 minggu 7 minggu 8 minggu Nilai Terbaik Nilai Terjelek Selisih 

Protein  8,43 8,31 8,17 8,05 7,89 8,43 7,89 0,54 

N-amino 0,43 0,45 0,46 0,48 0,50 0,5 0,43 0,07 

Gula reduksi 3,58 2,95 2,56 2,01 1,52 3,58 1,52 2,06 

Antosianin  8,62 8,46 8,25 8,02 7,90 8,62 7,90 0,72 

pH 7,75 7,72 7,71 7,62 7,39 7,75 7,39 0,36 

TPC 8,42 9,37 10,10 11,19 8,43 12,39 8,43 3,96 

 

 

Parameter Bobot 
4 minggu 5 minggu 6 minggu 7 minggu 8 minggu 

NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP 

Protein  0,22 1,00 0,22 0,78 0,17 0,52 0,11 0,30 0,11 0,00 0,00 

N-amino 0,16 0,00 0,00 0,29 0,05 0,43 0,07 0,71 0,07 1,00 0,16 

Gula reduksi 0,13 1,00 0,13 0,69 0,09 0,50 0,07 0,24 0,03 0,00 0,00 

Antosianin  0,27 1,00 0,27 0,77 0,21 0,48 0,13 0,16 0,04 0,00 0,00 

pH 0,07 1,00 0,07 0,92 0,06 0,89 0,06 0,64 0,04 0,00 0,00 

TPC 0,15 0,00 0,00 0,24 0,04 0,42 0,04 0,70 0,10 1,00 0,15 

Total    0,69  0,61  0,50  0,40  0,31 

 

Perlakuan Terbaik  =  0,69 
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Lampiran 12. Gambar Miso Kedelai Hitam dan Koji 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Koji beras yang sudah diinkubasi selama 3 hari 

 

(b) Miso kedelai hitam dengan lama fermentasi 4 minggu 

 

(c) Miso kedelai hitam dengan lama fermentasi 5 minggu 
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(d) Miso kedelai hitam dengan lama fermentasi 6 minggu 

 

(e) Miso kedelai hitam dengan lama fermentasi 7 minggu 

 

(f) Miso kedelai hitam dengan lama fermentasi 8 minggu 


