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RINGKASAN 

 
Sorgum Coklat (Sorghum bicolor) merupakan serealia yang jarang 

dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Salah satu penyebabnya adalah daya cerna 
protein yang lebih rendah dibanding serealia yang lain. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi rendahnya daya cerna protein sorgum adalah adanya zat antigizi 
seperti tanin, antitripsin dan asam fitat. Upaya untuk meningkatkan daya cerna 
protein sorgum dapat dilakukan dengan fermentasi tempe. Untuk itu peneliti 
mencoba melakukan adopsi teknologi fermentasi tempe pada sorgum coklat. 
Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mendegradasi senyawa-senyawa 
antigizi pada biji sorgum coklat varietas lokal dengan proses fermentasi metode 
tempe sehingga dapat meningkatkan daya cerna protein secara in vitro. 

Penelitian dilakukan dalam dua tahap yaitu persiapan biji sorgum dan 
pembuatan tempe sorgum. Pengujian kimia meliputi analisis proksimat, senyawa 
antigizi, dan daya cerna protein secara in vitro dilakukan pada tempe sorgum tiap 
12 jam fermentasi selama 72 jam (12, 24, 36, 48, 60 dan 72 jam). Hasil yang 
diperoleh dari pengujian-pengujian tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif 
dan dipilih tempe sorgum dengan waktu fermentasi yang memiliki daya cerna 
protein in vitro tertinggi. 

 Hasil pengujian kandungan antigizi pada biji sorgum mentah dan tempe 
sorgum (72 jam fermentasi) berturut-turut meliputi kandungan tanin sebesar 8,83 
mg/g dan 0,28 mg/g; kandungan asam fitat sebesar 2,08 mg/g dan 0,55 mg/g; 
aktivitas antitripsin sebesar 16,74 unit/g dan 6,78 unit/g. Hasil pengujian daya 
cerna protein in vitro yaitu untuk biji sorgum mentah sebesar 48,55 % sedangkan 
untuk tempe sorgum (72 jam fermentasi) sebesar 79,13 %. Hasil pengujian lain 
pada biji sorgum mentah dan tempe sorgum (72 jam fermentasi) berturut-turut 
adalah kandungan protein sebesar 10,88 % dan 10,27 %; kandungan lemak 
sebesar 0,6 % dan 0,56 %; kandungan pati sebesar 71,8 % dan sebesar 45,66 %; 
pH tempe sorgum (0 jam fermentasi) sebesar 6,87 dan tempe sorgum (72 jam 
fermentasi) sebesar 3,64. Tempe hasil fermentasi selama 72 jam memiliki nilai 
daya cerna protein in vitro tertinggi sebesar 79,13 %.   

 
Kata Kunci : Sorgum, Tempe, Daya Cerna Protein, Senyawa Antigizi 
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SUMMARY 

 
Brown sorghum (Sorghum bicolor) is rarely used for food product. One of 

the reasons is digestibility level of  protein is lower than other cereals. One of the 
factors affecting lower sorghum protein digestibility is antinutrional effect from 
tannin, phytic acid and trypsin inhibitor. Some methods of processing sorghum 
increase protein digestibility which one of them is tempeh fermentation. 
Regarding to this, tempeh fermentation was used as model in this research. Thus, 
the aim of this research was to degraded antinutritional compounds in sorghum 
bean with method of tempeh fermentation to increase in vitro protein digestibility. 

This research was performed by two steps. First, preparation of sorghum 
beans and then production of sorghum tempeh. Proximate, antinutritional 
compounds, and in vitro protein digestibility was tested. Test was applied to each 
of sorghum tempeh every 12 hours of fermentation time until 72 hours of total 
incubation time. The result of the test was analyzed statistically by descriptive 
method. 

 Chemical tests resulted in concentration of  proximate, antinutritional and 
in vitro protein digestibility of raw sorghum bean (unfermented) and sorghum 
tempeh (fermented). Sorghum tempeh and raw bean had tannin content 0,28 mg/g 
and 8,83 mg/g, phytic acid content 0,55 mg/g and 2,08 mg/g, tripsin inhibitor 
activity 6,78 unit/g and 16,74 unit and in vitro protein digestibility 79,13 % and 
48,55%, respectively. Proximate test applied for protein, starch and lipid content. 
Sorghum tempeh and raw bean had protein content 10,27 % and 10,88 %, lipid 
content 0,56 % and 0,6 %, and starch content 45,66 % and 71,8 % respectively. 
Sorghum tempeh from 72 hours of fermentation time had the highest in vitro 
protein digestibility (79,13 %). 

 
Keyword : Sorghum, Tempeh, in vitro protein digestibility, Antinutritional 
compound  
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench) adalah salah satu jenis serealia 

yang memiliki banyak potensi khususnya untuk meningkatkan kualitas nutrisi 

masyarakat di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Menurut   

Fombang (2005), sorgum berpotensi menjadi sumber protein bagi masyarakat di 

negara-negara berkembang di Asia dan Afrika. Tanaman ini memiliki keunggulan 

antara lain kualitas nutrisi yang setara dengan serealia yang lain seperti gandum 

dan jagung. Tanaman sorgum ini relatif lebih dapat beradaptasi pada kisaran 

kondisi ekologi yang luas, tahan terhadap gulma dan dapat berproduksi pada 

kondisi yang kurang sesuai bila dibandingkan dengan tanaman sereal yang 

lainnya.  

Sorgum lokal varietas coklat adalah salah satu jenis sorgum yang banyak 

tumbuh di Indonesia, namun sangat terbatas penggunaannya sebagai sumber 

pangan. Pemanfaatan sorgum terbatas hanya sebagai pakan ternak dan bahan 

makanan jajanan. Masih sedikitnya pemanfaatan sorgum tersebut disebabkan 

karena belum diketahuinya jalur pemasaran, kualitas sorgum yang ada di petani 

belum sesuai kebutuhan pengguna, dan sorgum coklat memiliki biji yang rapuh 

dan mudah diserang serangga selama penyimpanan selain kendala utama seperti 

rendahnya daya cerna, terutama proteinnya.  
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Biji sorgum memiliki kandungan protein yang cukup tinggi antara 9 – 14 

%, namun daya cernanya rendah. MacLean et al (1983) dalam Hamaker et al 

(1987) dan Doudu et al. (2002) melaporkan bahwa daya cerna gruel dari sorgum 

jenis free tannin dan dari jenis red sorgum adalah berturut-turut  46 % dan 59,1 

%, sementara daya cerna produk serupa dari beras, jagung dan gandum adalah 

berturut-turut 66%, 73% dan 81%. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya 

daya cerna protein sorgum antara lain adanya hidropobisitas kafirin, ikatan disulfit 

dan non-disulfit, perubahan di struktur protein, dan adanya senyawa-senyawa anti 

gizi seperti polifenol dan asam fitat (Doudu et al, 2002).  

Tempe adalah produk fermentasi asli Indonesia. Mikroba yang terlibat di 

dalam fermentasi tersebut adalah dari strain Rhizopus spp., dimana  didominasi 

oleh Rhizopus oligosporus. Peningkatan kualitas nutrisi dan banyak perubahan 

kimiawi terjadi selama proses fermentasi tempe dan selain itu terdapat 

kemungkinan menurunkan zat-zat anti gizi seperti asam fitat, polifenol, dan anti 

tripsin (Cueves-Rodriquez et al, 2004). Proses fermentasi tempe dapat digunakan 

sebagai dasar produksi tepung berfungsional tinggi. Proses fermentasi biji sorgum 

coklat diharapkan dapat menurunkan senyawa antigizi serta meningkatkan 

bioavalaibilitas proteinnya. Fermentasi metode tempe ini dipilih karena terbukti 

tempe adalah produk yang aman, tidak melibatkan bahan-bahan kimia dan 

memberikan keuntungan lain. Dalam penelitian ini akan dilihat perubahan 

senyawa pembatas dan daya cerna in vitro selama fermentasi 72 jam pengamatan 

tiap 12 jam. 
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1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendegradasi senyawa-senyawa 

pembatas pada biji sorgum coklat varietas lokal sehingga dapat meningkatkan 

daya cerna protein secara in vitro dengan proses fermentasi metode tempe dan 

menentukan lama fermentasi yang menghasilkan penurunan senyawa anti gizi 

terbanyak dan peningkatan daya cerna protein in vitro tertinggi. 

 

1.3 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang 

pengolahan sorgum coklat sebagai bahan baku pangan alternatif dengan daya 

cerna protein tinggi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan lebih lanjut dalam 

dunia pangan di Indonesia.  

 

 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sorgum 

Sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench) merupakan salah satu jenis 

tanaman serealia yang memiliki potensi untuk dibudidayakan di Indonesia. 

Tanaman ini memiliki keunggulan untuk beradaptasi dengan baik terhadap 

kekeringan dibanding jenis tanaman serealia lainnya seperti jagung, gandum dan 

padi (Setyowati dan Hadiatmi, 2005). Sorgum memiliki daya adaptasi yang luas, 

dapat tumbuh di hampir semua jenis lahan, tahan terhadap kekeringan, 

membutuhkan input pertanian yang relatif lebih sedikit, dan banyak berguna baik 

sebagai sumber bahan pangan, pakan ternak maupun bahan baku bermacam 

industri (Hoeman, 2008). Fombang (2005) menyebutkan bahwa sorgum adalah 

bahan makanan pokok di banyak negara yang mayoritasnya merupakan penduduk 

miskin serta merupakan sumber energi dan protein bagi banyak orang di Asia dan 

Afrika. Hal ini menunjukkan bahwa sorgum dapat dipertimbangkan sebagai 

sumber pangan penting untuk menjamin ketahanan pangan di wilayah-wilayah 

tersebut termasuk di Indonesia. 

Sorgum di Indonesia telah lama dikenal oleh petani khususnya di Jawa, 

NTB dan NTT. Sorgum di Jawa dikenal dengan nama Cantel, sering ditanam oleh 

petani sebagai tanaman sela atau tumpang sari dengan tanaman lainnya. Budidaya, 

penelitian dan pengembangan tanaman sorgum di Indonesia masih sangat terbatas, 

bahkan secara umum produk sorgum belum begitu populer di masyarakat. 

Adaptasi sorgum yang luas membuat sorgum berpeluang besar untuk 
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dikembangkan di Indonesia sejalan dengan optimalisasi pemanfaatan lahan 

kosong, yang kemungkinan berupa lahan marginal, lahan tidur, atau lahan non-

produktif lainnya (Hoeman, 2008). Penanaman sorgum banyak dijumpai di 

daerah-daerah yang memiliki curah hujan sedikit seperti di Demak dan Pati, Jawa 

Tengah dan Bojonegoro, Jawa Timur (Setyowati dan Hadiatmi, 2005). Selain itu, 

penanaman sorgum bisa dilakukan di lahan kering di wilayah Gunung Kidul dan 

Bantul, Jawa Tengah, lahan masam di Lampung dan Kalimantan Timur, dan lahan 

dengan kadar asin air tinggi di wilayah Pantai Pandansimo, Yogyakarta 

(Anonymousa, 2008). 

Sorgum memiliki potensi hasil yang relatif lebih tinggi dibanding padi, 

gandum dan jagung. Produksi sorgum dapat melebihi 11 ton/ha dengan rata-rata 

hasil antara 7-9 ton/ha. Pada daerah dengan irigasi minimal, rata-rata hasil sorgum 

dapat mencapai 3-4 ton/ha. Selain itu, sorgum memiliki daya adaptasi luas mulai 

dari dataran rendah, sedang sampai dataran tinggi. Hasil biji yang tinggi biasanya 

diperoleh dari varietas sorgum berumur antara 100-120 hari (Hoeman, 2008). 

Kapasitas produksi sorgum per hektare mampu mencapai 7-8 ton biji saat musim 

kemarau. Namun, untuk kondisi iklim normal rata-rata sekitar tiga hingga empat 

ton per hektare selama musim tanam tiga bulan (Anonymousa, 2008).  

Biji sorgum sebagai bahan pangan biji biasanya dikonsumsi dalam bentuk 

roti (unleavened breads), bubur (boiled porridge atau gruel), minuman (malted 

beverages dan beer), berondong (popped grain) dan keripik (chips sorghum). 

Sebagai pakan ternak unggas, biji sorgum digunakan dalam campuran pakan 

lengkap (completed feed). Batang dan daun sorgum digunakan sebagai pakan 
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ternak. Di beberapa negara seperti Amerika, India dan Cina, sorgum telah 

digunakan sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar etanol (bioetanol) 

(Anynomousa, 2008). Selain itu, biji sorgum yang mengandung karbohidrat cukup 

tinggi sering digunakan sebagai bahan baku bermacam industri seperti industri 

beer, pati, gula cair (sirup), jaggery (semacam gula merah), etanol, lem, cat, 

kertas, degradable plastics dan lain-lain. Adapula jenis sorgum yang batangnya 

mengandung kadar gula cukup tinggi dan disebut sorgum manis (sweet sorghum), 

sangat ideal digunakan untuk pakan ternak ruminansia, gula cair (sirup), jaggery 

dan bioetanol (ICRISAT (1990) dalam Hoeman, 2008). 

2.1.1   Jenis-Jenis Sorgum 

Berdasarkan bentuk malai dan tipe spikelet, sorgum Bicolor 

diklasifikasikan ke dalam 5 ras yaitu ras Bicolor, Guenia, Caudatum, Kafir, dan 

Durra. Ras Durra yang umumnya berbiji putih merupakan tipe paling banyak 

dibudidayakan sebagai sorgum biji dan digunakan sebagai sumber bahan pangan. 

Diantara ras Durra terdapat varietas yang memiliki batang dengan kadar gula 

tinggi disebut sebagai sorgum manis (sweet sorghum). Sedangkan ras-ras lain 

pada umumnya digunakan sebagai biomasa dan pakan ternak (Hoeman, 2008). 

Sorgum merupakan anggota dari keluarga rumput-rumputan dan 

diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok berdasarkan aplikasinya : 

a. Grain Sorghum 

b. Sweet Sorghum  

c. Broom Sorghum 

d. Grass Sorghum 
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Grain sorghum terutama dimanfaatkan sebagai bahan pangan utama di daerah 

tropis dan sering digunakan sebagai bahan mentah untuk minuman beralkohol, 

gula dan glukosa. Broom sorghum digunakan sebagai bahan untuk membuat sapu 

sementara sweet sorghum  dimanfaatkan sebgai bahan pembuatan sirup manis. 

grass sorghum ditanam untuk makanan hewan ternak dan manusia                  

(U.S. Grain Council, 2005). 

 

2.1.2 Sifat-Sifat Fisik Sorgum 

Sorgum memiliki sifat-sifat fisik yang membuatnya menjadi serealia yang 

memiliki banyak potensi. Sorgum terkenal sebagai tanaman yang tahan tumbuh 

pada kondisi kekeringan. Secara fisiologis, sorgum mempunyai permukaan daun 

yang mengandung lapisan lilin, sistem perakaran yang ekstensif, fibrous dan 

dalam sehingga cenderung membuat tanaman efisien dalam absorpsi dan 

pemanfaatan air (laju evavotranspirasi sangat rendah). Dibanding tanaman jagung, 

sorgum juga memiliki sifat yang lebih tahan terhadap genangan air, kadar garam 

tinggi dan keracunan aluminium (Setyowati dan Hadiatmi, 2005). Kulit biji ada 

yang berwarna putih, merah atau cokelat. Sorgum putih disebut sorgum kafir dan 

yang berwarna merah cokelat biasanya termasuk varietas Feterita. Warna biji ini 

merupakan salah satu kriteria menentukan kegunaannya. Varietas yang berwarna 

lebih terang akan menghasilkan tepung yang lebih putih dan tepung ini cocok 

untuk digunakan sebagai makanan lunak, roti dan lain-lainnya. Sedangkan 

varietas yang berwarna gelap akan menghasilkan tepung yang berwarna gelap dan 
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rasanya lebih pahit. Tepung jenis ini cocok untuk bahan dasar pembuatan 

minuman (Laimeheriwa, 1990). 

Biji sorgum pada umumnya berbentuk bulat dengan dimensi ukuran biji 

kira-kira 4 x 2,5 x 3,5 mm. Berat biji bervariasi antara 8 mg - 50 mg dengan rata-

rata 28 mg. Berdasarkan ukurannya, sorgum dibagi atas sorgum biji kecil (8 - 10 

mg), sorgum biji sedang ( 12 - 24 mg), sorgum biji besar (25-35 mg) 

(Laimeheriwa, 1990). Gambar 1. menunjukkan bentuk biji dan tanaman sorgum. 

Inti biji sorgum umumnya berbentuk bulat tetapi bervariasi dalam ukuran dan 

bentuk. Caryopsis biji dapat berbentuk lingkaran dan tumpul dengan diameter 4 – 

8 mm. Berat 1000 biji memiliki jangkauan nilai yang sangat luas dari 3 - 80 g, 

tetapi mayoritas antara 25 and 30 g (FAO, 1991). Kepala biji berukuran kira-kira 

25 cm – 36 cm terlihat di atas batang dari tanaman sorgum yang telah matang 

(U.S. Grain Council, 2005). 

 

          

 

 

 

 

 

Gambar 1. Biji Sorgum (Anonymous, 2007) 
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2.1.3 Komposisi Kimia Sorgum 

Komposisi kimia di dalam biji sorgum dan komposisi kimia sorgum 

disbanding serealia lain ditunjukkan masing-masing di Tabel 1. dan Tabel 2. Kulit 

biji mengandung protein dan abu yang rendah sedangkan kandungan serat yang 

tinggi. Pada bagian germ banyak mengandung abu, protein dan lemak tetapi 

mengandung pati yang rendah. Lebih dari 68 % dari total mineral dan 75 % dari 

total lemak di keseluruhan biji  terletak di germ. Di dalam germ juga kaya akan 

vitamin B-komplek. Bagian terbesar dari biji sorgum, endosperm, mengandung 

sedikit mineral, lemak dan abu. Bagaimanapun, 80 %, 94 % dan 50 – 75 % dari 

total  protein, pati dan vitamin B-komplek berturut-turut di dalam keseluruhan biji 

terletak di dalam endosperm (FAO, 1991). 

 
Tabel 1. Komposisi Kimia Sorgum  
 

Fraksi dalam biji Biji Utuh Endosperm Kulit Lembaga 

berat biji (%) 100 82,3 8,9 9,8 

Protein (%) 12,3 12,3  (80) 6,7  (4,3) 18,9  (15) 

Abu (%) 1,67 0,37  (20) 2  (11) 10,4  (67) 

Lemak (%) 3,6 0,6  (13) 4,9  (11) 28,1  (76) 

Pati (%) 73,8 82,5  (94) 34,6  (4) 13,4  (20) 

Niasin (mg/100g) 4,5 4,4  (76) 4,4  (7) 8,1  (17) 

Riboflavin (mg/100g) 0,13 0,09  (50) 0,4  (22) 0,39  (28) 

Pyridoxin (mg/100g) 0,47 0,4  (76) 0,44  (8) 0,72  (16) 
 
Ket : Nilai di dalam tanda kurung menunjukkan persentasi dari keseluruhan biji. 
Sumber : FAO (1991) 
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Tabel 2. Komposisi kimia sorgum dibanding komoditas lain 

Kandungan/100 g  
Unsur Nutrisi 

Sorgum  Jagung  Singkong  Beras  Kedelai  
Kalori (cal)  332  361  146  360  286  
Protein (g)  11,0  8,7  1,2  6,8  30,2  
Lemak (g)  3,3  4,5  0,3  0,7  15,6  

Karbohidrt (g)  73,0  72,4  34,7  78,9  30,1  
Kalsium (mg)  28,0  9,0  33,0  6,0  196,0  

Besi (mg)  4,4  4,6  0,7  0,8  6,9  
Posfor (mg)  287  380  40  140  506  
Vit. B1 (mg)  0,38  0,27  0,06  0,12  0,93  

Sumber: Direktorat Gizi, Departemen Kesehatan RI (1992) dalam Taqyudin 

(2008) 

2.1.4 Sifat Kulit Biji Sorgum 

Biji sorgum tersusun atas 3 bagian utama, yaitu pericarp (lapisan terluar), 

endosperm (organ penyimpan), dan germ. Struktur biji sorgum ditunjukkan dalam 

Gambar 2. Pericarp yang terlihat dari dinding ovary, terdiri dari 3 segmen yaitu 

epicarp, mesocarp dan endocarp. Epicarp adalah lapisan paling luar dan biasanya 

dilapisi atau ditutup dengan lapisan tipis lilin. Ketebalan dari mesocarp, struktur 

bagian tengah, bervariasi dari lapisan sel yang sangat tipis yang mengandung 

sedikit granula pati hingga 3 atau 4 lapisan sel yang mengandung banyak granula 

pati. Sorgum adalah satu-satunya tanaman yang mengandung pati secara anatomi 

di bagian tersebut. Endosperm merupakan organ penyimpan yang terdiri dari 

lapisan aleuron, peripheral, corneous dan floury area. Aleurone mengandung 

protein (protein bodies dan enzim), abu (phytin bodies dan lemak (spherosome). 

Germ terdiri dari 2 bagian utama, embryonic axis dan embyionic disc. Protein di 

dalam germ mengandung lisin dan triptophan yang mana merupakan penentu 

tingkat kualitas yang tinggi (U.S. Grain Council, 2005). 
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            Gambar 2. Morfologi Biji Sorgum (U.S. Grain Council, 2005) 

Distribusi dari 3 bagian utama dalam biji sorgum adalah pericarp 6 %, 

endosperm 84 % dan germ 10 %. Lapisan setelah endocarp disebut lapisan testa 

atau pembungkus biji dimana di beberapa genotip mengandung zat pigmen yang 

tinggi yang menjadikan adanya karakter genetik tertentu. Peripheral mempunyai 

bentuk sel rectangular yang mana mengandung granula pati dan protein bodies 

yang diliputi oleh jaringan protein matrix. Pati yang terdapat di dalam sel tersebut 

menjadi sulit untuk dijangkau oleh enzim pencernaan kecuali protein disekitarnya 

bisa dikurangi. Matrix protein secara umum merupakan glutelin yang  larut dalam 

alkali dan protein bodies merupakan prolamin yang larut dalam alkohol dimana 

merupakan bagian terbesar dari total protein di dalam seluruh biji. Lemak yang 

terkandung di dalam germ kaya akan rantai panjang asam lemak jenuh sama 

seperti di dalam lemak jagung (FAO, 1991).  

Tekstur biji adalah bagian paling penting yang perlu di perhatikan dalam 

pengolahan dan kualitas pangan dari sorgum. Endosperm yang keras dari sorgum 

saat sosoh membuat hasil pemecahan yang lebih sedikit dan lebih banyak biji 

yang utuh daripada endosperm yang lebih halus. Dalam proses penggilingan 

kering (dry milling), tepung yang dihasilkan lebih tinggi dari bagian biji coneous 
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daripada tipe soft flour. Dilain hal, dalam proses wet milling, pati yang dihasilkan 

lebih tinggi dari genotip endosperm yang lebih lembut. Dalam persiapan proses 

pembuatan roti, fermentasi atau non fermentasi, tepung dari tipe endosperm 

sorgum yang lebih halus lebih disukai (FAO, 1991). 

 

2.2 Pembatas Pemanfaatan Sorgum Sebagai Bahan Pangan 

Menurut Doudu et al (2002), protein sorgum memiliki daya cerna yang 

rendah ketika dimasak dan itu secara nutrisi merupakan pembatas dalam 

pemanfaatannya sebagai bahan pangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal 

tersebut antara lain struktur biji, adanya senyawa polifenol, asam fitat, pati, 

adanya ikatan disulfit, hidrofobisitas kafirin, dan perubahan di struktur sekunder 

dari protein. Struktur matrik protein atau protein crosslinking dapat menjadi 

faktor paling utama yang mempengaruhi daya cerna protein. 

2.2.1    Daya Cerna Protein 

Daya cerna protein bahan pangan merupakan salah satu penentu kualitas 

nutrisi dari bahan pangan tersebut. Sebelum protein dapat dimanfaatkan oleh 

manusia, protein tersebut harus dicerna oleh enzim proteolitik dari gastric, 

pancreatic dan intestinal di dalam saluran pencernaan untuk menghasilkan 

peptida yang lebih kecil dan asa amino dimana kemudian dapat diserap ke dalam 

aliran darah untuk kebutuhan oganisme. Metode untuk mendapatkan informasi 

daya cerna protein dapat dilakukan melalui du cara yaitu secara in vitro dan  in 

vivo. Metode secara in vivo membutukan biaya yang besar dan membutuhkan 

waktu yang panjang sehingga untuk menggantikannya ialah digunakan metode 
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secara in vitro dimana mengunakan enzim yang sama dan membuat kondisi yang 

serupa pula dengan yang ada di saluran pencernaan untuk mensimulasi seperti 

yang ada di saluran pencernaan tubuh. Enzim yang digunakan biasanya adalah 

pepsin sendiri, kombinasi pepsin dengan tripsin, dan secara bekelanjutan dari 

pepsin kemudian diteruskan dengan tripsin. Daya cerna protein diukur sebagai 

perubahan kelarutan protein, amino nitrogen atau asam amino bebas atau daya 

cerna protein diukur sebagai jumlah nitrogen yang dilarutkan oleh pepsin selama 

periode tertentu dan diekspresikan sebagai persentase total nitrogen di dalam 

sampel (Fombang, 2005) 

Sorgum yang telah dimasak memiliki daya cerna protein yang lebih rendah 

daripada serealia lain yang telah dimasak juga. Protein di dalam sorgum lebih sulit 

dicerna daripada protein di serealia lain. Daya cerna protein sorgum dari jenis 

free-tannin adalah 46 % dimana beras, jagung dan tepung gandum masing-masing 

66 %, 73 %, dan 81 %. Protein sorgum yang telah dimasak dan dicerna dengan 

menggunakan enzim tripsin/kimotripsin atau pepsin yang kemudian diteruskan 

dengan tripsin/kimotripsin juga menunjukkan nilai daya cerna yang rendah 

dibanding dengan yang tidak dimasak dimana pada tepung jagung yang dimasak 

menjadi lebih besar dicerna daripada yang tidak dimasak. Daya cerna in vivo 

menunjukkan bahwa protein pada sorgum yang telah dimasak lebih rendah daya 

cernanya daripada sorgum yang tidak dimasak. Ayam mencerna 31.5 % protein 

lebih sedikit dari biji sorgum rendah-tanin yang telah dimasak daripada yang tidak 

dimasak. Dari jenis sorgum yang sama, tikus mencerna 7 % protein lebih sedikit 
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dari sorgum yang telah dimasak daripada yang tidak dimasak (Hamaker et al, 

1987).    

Saat dimasak, secara enzimatis terbentuk polimer protein yang resisten 

melalui adanya ikatan disulfit antara  β- dan γ-kafirin yang membentuk ikatan-

ikatan silang protein. Hal ini kemungkinan menjadi faktor utama terhadap 

menurunnya daya cerna protein saat dimasak. Ikatan-ikatan silang tersebut 

menghambat akses enzim pencernaan menuju alfa kafirin (yang lebih mudah 

dicerna) yang terletak di pusat protein bodies dari biji sorgum. Tabel 3. 

menunjukkan pengaruh pemasakan terhadap daya cerna protein in vitro sorgum 

(Doudu et al, 2002). 

 

Tabel 3.  Pengaruh Pemasakan Terhadap Persentasi Daya Cerna Protein in 
vitro Varietas Sorgum Merah dan Putih 
 

     Daya cerna protein (%) Sampel tepung 
  Dimasak Tidak Dimasak 

Enzim yang 
digunakan 

80,7 64,8 Pepsin 
72,7 57,9 TCa 

Biji Utuh Sorgum  
  
  87,6 70,5 P-TCb 

Sorgum sosoh 69,5 43,6 Pepsin 
Biji Utuh Sorgum merah 59,1 30,5 Pepsin 

Endosperm Sorgum merah 65,7 35,9 
Pepsin 
  

Biji Utuh Sorgum putih  55,8 36,6 Pepsin 
Endosperm Sorgum putih  
 

67,4 
  

39,4 
  

Pepsin 
  

 Ket : aTC (Tripsin Chymotripsin), bP-TC (Pepsin, Tripsin dan Chymotripsin) 
Sumber : Fombang (2005) 
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2.2.2 Tanin 

Sorgum adalah salah satu sereal yang unik dibanding serealia lain karena 

beberapa jenis menghasilkan polifenol yang dikenal dengan tanin. Semua jenis 

sorgum mengandung fenol dan sebagian besar mengandung flavonoid. Sorghum 

diklasifikasikan berdasarkan ada tidaknya tanin yaitu sorgum tipe I (tanpa tanin), 

tipe II (tanin muncul di testa) dan tipe III (tanin muncul di testa dan pericarp). 

Senyawa phenol di dalam sorghum dibagi menjadi 3 yaitu asam fenol, flavonoid, 

dan tanin. Asam fenol adalah turunan dari asam benzoic dan cinnamic, flavonoid 

terdiri dari dua unit yaitu C6-C3 fragmen dari cinnamic dan C6 fragmen dari malonyl-

CoA. Kelompok mayoritas dari flavooid adalah flavan-3-en-3-ols. Tanin adalah polimer 

dari 5–7 flavan-3-ol units (catechin) (Waniska, 2000). Struktur dari senyawa fenol dan 

tanin dapat dilihat pada Gambar 3.  

 

 

Gambar 3. Strukur dasar Senyawa Fenolik, flavonoid dan tanin ( A = cinnamic 

acid; B = benzoic acid; C=Kelompok flavonoid; D = proanthocyanidin (tanin) 

(Waniska, 2000) 
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Tanin merupakan komponen phenolik mayoritas yang terdapat di dalam 

sorgum. Tanin tersebut terkonsentrasi di dalam testa dan pericarp di dalam biji 

sorgum. Tanin dipandang sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan karena sifat 

anti gizinya. Tanin membentuk komplek ikatan dengan makromolekul yang 

menurunkan daya cernanya. Akan tetapi, tanin memiliki sisi menguntungkan 

karena adanya aktifitas antioksidan yang tinggi (Awika et al, 2003). Sifat 

antinutrisi dari tanin meliputi menghambat angka pertumbuhan, daya cernma 

protein dan efisiensi pemanfaatan asupan pada tikus dan ternak dimana hewan 

tersebut mengkonsumsi sorgum coklat sedikit lebih banyak tetapi tidak dapat 

meningkatkan beratnya. Tanin di dalam sorgum mengurangi daya cerna dan 

efisiensi pemanfaatan nutrisi dari 3 % - 15 % (Waniska, 2000). Interaksi tanin 

dengan protein di dalam sorgum meliputi ikatan hidrogen dan interaksi 

hidrofobik. Prolamin sorgum (protein yang kaya mengandung prolin) mengikat 

kuat tanin sorgum dan menghasilkan penurunan daya cerna protein (Wedad et al., 

2008).        

Sorgum dengan kandungan tanin yang tinggi memiliki formasi kompleks 

protein-tanin yang tidak dapat dicerna. Hal itu adalah faktor utama pembatas 

pemanfaatan protein untuk jenis sorgum tersebut. Interaksi tanin-protein di 

sorgum melibatkan ikatan hidrogen dan interaksi hidrophobik. Prolamin sorgum 

(protein kaya prolin) mengikat dengan kuat tanin sorgum dan mengakibatkan 

penurunan daya cerna protein. Daya cerna protein yang rendah juga terjadi dari 

varietas sorgum condensed-tannin-free. Sebenarnya  senyawa phenolik non-tanin 

seperti flavonoid dan asam phenolik tidak berperan mempengaruhi daya cerna 
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protein. Akan tetapi, oksidasi senyawa phenolik dapat membentuk senyawa 

peroksida aktif sebagai agen pengoksidasi dimana menyebabkan oksidasi residu  

asam amino dan menyebabkan polimerisasi protein. Hal tersebut berperan 

menurunkan daya cerna protein (Doudu et al, 2002). Tanin dikenal sebagai agen 

pengikat protein secara tidak spesifik, yang memiliki kemampuan untuk 

mengikat, mengkoagulasi, dan mengendapkan protein (Buttler et al, 1984 dalam 

Elkin et al 1996). 

Tabel 4.  Kandungan Condensed Tanin Dua Varietas Sorgum Coklat 
 

Varietas Sorgum Kandungan Tanin (mg/g) 
Hi tanin 20,50  
Sumac 21,97 
Sumac (Bagian kulit) 58,44 

 
Ket : Metode yang digunakan adalah normal phase HPLC dengan flourescence 
detection 
Sumber : Awika et al. (2003) 
 

Beberapa metode karakterisasi senyawa fenolik dan tanin di dalam sorgum 

telah digunakan. Sejumlah tanin di dalah biji sorgum tidak mungkin dapat 

ditentukan karena sebagian besar tidak dapat diekstraksi dan dianalisis dan standar 

yan cocok tidak dapat digunakan. Senyawa tanin terkondensasi (condensed 

tannin) adalah yang paling sulit diekstrak. Beberapa pelarut dan metode 

memberikan hasil yang berbeda terhadap hasil ekstraksi yang didapat. Metode 

acidic butanol spesifik untuk proanthocyanidins tetapi untuk anthocyanidin 

lannya berinteraksi terhadap reaksi. Metode Vanillin-HCl menggunakan catechin 

sebagai standar yang mengindikasikan tingkat tanin hanya muncul dalam sorgum 

tipe II dan III.  Tanin pada sorgum tipe II tdak terekstraksi dengan metanol tetapi 
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dengan acidic methanol. Metode lain yang dapat menentukan kandungan senyawa 

fenol adalah metode Folin-Ciocalteo dengan menggunakan reagen Folin-

cioceltau dengan standar catechin denga menggunakan pelarut methanol 

(Waniska, 2000). 

Beberapa pendekatan untuk detoksifkasi sorgum coklat telah dilakukan. 

Cara yang paling umum dan praktis adalah penyosohan dan malting. Penyosohan 

menghilangkan pericarp dan testa sehingga mampu banyak menghilangkan tanin. 

Akan tetapi, penyosohan tidak efisien karena sebagian besar sorghum coklat 

memiliki tekstur endosperm yang lunak. Usaha untuk meningkatkan penghilangan 

tanin dalam penyosohan dilakukan beberapa hal antara lain pemasakan sebelum 

penyosohan dan penambahan senyawa kimia (Waniska, 2000). Selain itu, enzim 

pemecah tanin, tanase, dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kandungan tanin di 

dalam sorghum melalui fermentasi. Tanase (tannin-acyl-hydrolase, E.C. 3.1.1.20) 

mengkatalis hidrolisis ester dan depside bonds di dalam hydrolysable tannin 

sebagai tannic acid, menghasilkan glukosa dan asam galat. Bakteri, yeast dan 

fungi diketahui memproduksi tanase. Potensi lain dari tanase adalah untuk 

menstabilkan polifenol dari malt, pencegahan terhadap induksi fenol 

madeirization di dalam minuman anggur dan jus buah, dan penurunan pengaruh 

anti gizi dari tanin terhadap pangan dan pakan (Pinto, 2001). 
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2.2.3 Asam Fitat 

Asam fitat (myo-inositol hexakisphosphate) adalah bentuk utama unsur fosfor 

(P) yang terdapat pada biji sereal, legum, oilseed plant, dan polen, kandungannya 

dapat mencapai 50-80% dari total P. Adanya asam fitat menyebabkan beberapa 

mineral dan protein menjadi tidak terlarut sehingga tidak dapat diserap oleh usus 

manusia dan ternak non-ruminansia. Secara alami, fitat membentuk komplek dengan 

beberapa mineral (P, Zn, Fe, Mg, Ca), protein, dan asam amino. Asam fitat juga dapat 

mengikat beberapa enzim seperti amilase, tripsin, pepsin dan β-galaktosidase 

sehingga menurunkan aktivitasnya (Miswar, 2004) 

Tingginya fitat dalam biji-bijian tersebut menyebabkan rendahnya 

pemanfaatan unsur P oleh ternak non ruminansia. Satu cara untuk meningkatkan 

efisiensi pemanfaatan unsur P dari fitat adalah dengan penggunaan fitase (phytase). 

Fitase (EC 3.1.3.8; myo-inositol hexakisphosphate phosphohydrolase) merupakan 

kelompok enzim phosphatase yang mampu menghidrolisis asam fitat menjadi 

monophosphate anorganik, myo-inositol phosphate rendah (lower myo-inositol 

phosphate), dan myo-inositol. Enzim ini  dapat dihasilkan oleh mikroorganisme 

(bakteri, jamur, yeast), jaringan hewan dan tanaman. Beberapa jenis tanaman yang 

dapat menghasilkan fitase antara lain jagung, kedelai, padi, kapas, wheat, dan barley. 

Pada biji legum dan sereal yang berkecambah, fitat dihidrolisis oleh fitase untuk 

menyediakan unsur P. Besarnya aktivitas fitase dalam kotiledon tergantung pada 

tingkat perkecambahan. Dalam penelitian ini diisolasi fitase dari kotiledon kedelai 

dari berbagai umur kecambah. Penggunaan fitase untuk menghidrolisis asam fitat 

meningkatkan daya serap usus terhadap mineral dan unsur nutrisi lainnya (Miswar, 

2004).  
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Molekul fitat mengandung 6 kelompok fosfat. Hal tersebut membuatnya 

menjadi zat pengkelat yang kuat dan dapat membentuk komplek dengan protein 

yang menjadi tidak larut yang membawa pada rendahnya daya cerna. Pada 

sorgum, prosedur untuk menunjukkan pengaruh fitat terhadap daya cerna protein 

dilakukan dengan menggunakan malt dan fitase dari mikroba. Hasilnya 

menunjukkan bahwa adanya fitase mengakibatkan penurunan kandungan asam 

fitat dan meningkatkan daya cerna protein. Hasil observasi menunjukkan bahwa 

pengaruh penambahan fitase terhadap peningkatan daya cerna diyakini 

disebabkan lebih oleh karena sifat kimia dan struktur asam fitat dan protein 

daripada konsentrasi asam fitat itu sendiri. Struktur dan sifat kimia mempengaruhi 

sifat ikatan fitat dengan protein (Doudu et al, 2002).  

Doherty, Faubion dan Rooney (1982) di dalam FAO (1991) melaporkan 

bahwa dari analisa beberapa varietas sorgum diperoleh kandungan phytin 

phosphorus biji utuh berkisar antara 1,7 mg/g – 3,8 mg/g dimana merupakan 85 % 

dari total phosphorus di dalam sorgum. Sedangkan Wang, Mitchell and Barham 

(1959) dalam FAO (1991) menyebutkan bahwa persentasi asam fitat lebih banyak 

terdapat pada bagian lembaga daripada bagian pericarp dan terkecil di dalam 

endosperm. Sedangkan Kandungan asam fitat tertinggi di antara tanaman serealia 

terdapat pada jagung (0,83-2,22%), sedangkan di antara tanaman legum terdapat 

pada kacang koro (5,92-9.15 %) (Miswar, 2004). 
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2.2.4 Anti Tripsin 

Menurut Cote (2004), peran trypsin inhibitor dalam tubuh adalah dapat 

menghambat aktivitas enzim tripsin sehingga daya cerna terhadap protein 

menurun. Trypsin inhibitor merupakan kelompok penghambat enzim yang secara 

luas dapat didefinisikan sebagai substansi dapat menurunkan aktifitas enzim 

melalui beberapa cara: 

2. Mempengaruhi pengikatan dan transformasi substrat menjadi produk. 

3. Menjadikan substrat tidak tersedia. 

4. Mengganggu biosintesa enzim. 

5. Meningkatkan kecepatan pergantian atau perputaran enzim. 

6. Mempengaruhi hormon yang dapat mempengaruhi level aktifitas enzim. 

Penghambatan tipe pertama merupakan yang paling banyak terjadi dalam bahan 

makanan. Penghambatan tripsin merupakan penghambatan enzim proteolitik yang 

paling banyak tersebar pada berbagai tanaman dan hewan. 

 

2.3    Analisa Daya Cerna Protein in vitro 

Identifikasi daya cerna protein yang dilakukan secara in vitro 

menggunakan sampel yang diperlakukan dengan enzim proteolitik baik tunggal 

dan maupun dengan kombinasi. Daya cerna kemudian ditentukan dengan adanya 

perubahan kelarutan protein, amino nitrogen atau asam amino bebas. Didalam 

system enzim tunggal, sampel diinkubasi dengan satu enzim seperti pepsin, 

tripsin, pronase, papain atau rennin. Dalam uji daya cerna in vitro protein pada 

sorgum, kebanyakan menggunakan enzim pepsin. Dalam kasus ini, daya cerna 
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ditentukan dari jumlah nitrogen yang terlarut oleh pepsin dalam periode tertentu 

dan di tunjukkan sebagai persentase total nitrogen di dalam sampel. Selain itu, 

perlu juga dilakukan pengkorelasian nilai secara in vitro dengan in vivo. Sistem 

kombinasi dengan menggunakan 2 dan 3 enzim juga dilakukan dalam pengujian 

daya cerna protein secara in vitro mengunakan enzim tripsin-cymotripsin atau 

pepsin yang kemudian diikuti dengan tripsin-cymotripsin. (Fombang, 2005) 

 

2.4 Upaya-Upaya Peningkatan Boiavaibilitas Protein Sorgum 

Beberapa metode proses pengolahan pangan dapat meningkatkan daya 

cerna protein. Studi di Peru menunjukkan bahwa daya cerna protein dari sorgum 

yang melalui proses ekstruksi adalah 81 % di anak-anak. Selain itu produk 

fermentasi sorgum asli Sudan mempunyai daya cerna protein 79 %. Pemasakan 

sorgum dengan adanya 2-mercaptoethanol dapat meningkatkan (25%) nilai cerna 

protein tersebut sehingga sebanding dengan nilai cerna protein dari sereal yang 

lain. Pada konsentrasi 100mM, bahan pereduksi yang lain (dithiothreitol, natrium 

bisulfit dan L-cystein) memiliki efektivitas yang sama dalam meningkatkan nilai 

cerna sorgum. Penambahan bahan pereduksi dapat mencegah pembentukan 

polimer protein melalui ikatan disulfit (Hamaker et al, 1987).     

Fombang (2005) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa iradiasi dapat 

memotong ikatan disulfit di dalam sorgum sehingga mempengaruhi peningkatan 

daya cerna proteinnya. Modifikasi struktur primer, sekunder dan tertier protein 

oleh iradiasi telah ditunjukkan untuk memperbaiki kekurangan protein terhadap 
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enzim proteolitik dengan adanya kemungkinan pembongkaran lebih ikatan 

peptida terhadap enzim hidrolisis.   

Peningkatkan kecernaan protein dan pati sorgum dapat menggunakan 

bahan pereduksi kategori food grade natrium bisulfit. Bahan-bahan pereduksi 

dapat memecah ikatan disulfit dan membuat protein sorgum lebih dapat dicerna. 

Tepung sorgum diperlakukan dengan direndam selama 12 jam dalam larutan 

natrium bisulfit konsentrasi 0-10 mM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi bisulfit yang digunakan maka semakin sedikit protein 

yang tidak tercerna oleh pepsin (Woo et al, 2004). 

Upaya peningkatan daya cerna protein yang terdapat pada millet telah 

dilaporkan oleh Hassan et al (2006). Pada penelitian tersebut dilakukan beberapa 

perlakuan seperti perendaman, penghilangan kulit (debraning), penyangraian dan 

perkecambahan sebelum atau sesudah fermentasi secara alami. Dan didapatkan 

hasil bahwa perlakuan perkecambahan diikuti proses fermentasi secara alami 

terbukti mampu meningkatkan secara nyata kecernaan protein millet. Peningkatan 

nilai IVPD (in vitro protein digestibility) setelah fermentasi mungkin disebabkan 

oleh degradasi sebagian protein storage komplek menjadi produk yang lebih 

sederhana dan lebih larut (Chavan et al, 1988 dalam Hassan et al, 2006) atau juga 

bisa disebabkan oleh degradasi tanin, polifenol, asam fitat oleh enzim-enzim 

mikroba (Hassan et al. 2006) 
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2.5        Fermentasi Tempe 

2.5.1 Fermentasi 

Makanan fermentasi didefinisikan oleh Campbell-Plant (1987) dalam 

Sahlin (1999) sebagai makanan yang terdapat aktifitas mikroorganisme atau 

enzim didalamnya sehingga perubahan biokimia yang diinginkan menyebabkan 

modifikasi penting terhadap makanan tersebut. Steikraus et al (1983) dalam Feng 

(2006) menyebutkan fermentasi sebagai metode dalam produksi pangan dan 

preservasi dapat 1) meningkatkan daya cerna dan bioavaibilitas dari protein, 

karboidrat, lemak dan mineral; 2) meningkatkan nilai gizi seperti kandungan 

vitamin; 3) memperpendek waktu masak seperti fermentasi tempe kedelai 

menurunkan waktu pemasakan dari 5 – 6 jam untuk kedelai mentah menjadi 4 – 

10 menit untuk tempe kedelai; 4) mengubah makanan hewan menjadi makanan 

yang cocok untuk manusia seperti pada oncom dan tempe bongkrek dan 5) 

meningkatkan keamanan pangan secara mikrobiologi.  

2.5.2 Fermentasi Sereal 

Penelitian Parveen and Hafiz (2003) menunjukkan bahwa produk 

fermentasi sereal dengan bahan beras parboil dan Bengal gram memiliki nilai gizi 

yang tinggi dan layak digunakan sebagai sumber pangan bagi manusia. Produk 

tersebut juga aman karena dari pengujian mikrobiologis tidak ditemukan adanya 

mikroba indikator dan tidak ditemukan efek yang membahayakan ketika 

dicobakan pada tikus. Keuntungan fermentasi sereal adalah mudah dikerjakan, 

biaya murah, produk memiliki nilai gizi yang tinggi dan lebih mudah dicerna dan 

dapat diterima sebagai produk pangan. Fermentasi sereal telah secara luas 
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dilakukan di seluruh dunia, terutama di negara-negara Asia dan Afrika. 

Fermentasi dapat mengubah kualitas produk pangan seperti tekstur, flavor, 

kenampakan, nilai gizi dan keamanan pangan.  Keuntungan fermentasi meliputi 

peningkatan palatabilitas dan daya terima.  Dan yang terpenting, bagi penduduk 

negara-negara berkembang fermented sereal merupakan salah satu sumber protein 

yang cukup penting. 

Tidak sama dengan fermentasi buah dan susu, fermentasi sereal 

membutuhkan proses sakarifikasi dengan beberapa kesulitannya. Contoh metode 

sakarifikasi sereal adalah proses malting. Proses tersebut terjadi secara alami 

melalui penghancuran sereal  secara basah selama penyimpanan dan dibuat untuk 

pembuatan bir di Eropa. Akan tetapi, proses malting di Asia jarang digunakan 

didalam proses fermentasi tradisional. Jamur dan mikroorganisme lain 

mengkonversi karbohidrat dan protein yang kurang enak dan daya cernanya 

rendah menjadi gula dan asam amino yang lebih palatable dengan efisiensi 

konversi yang tinggi. Rasio konversi protein kedelai menjadi asam amino di 

fermentasi tradisional Korea, saos kedelai, adalah 75 % yang mana kira-kira 15 

kali lebih tinggi daripada rasio konversi protein di produksi daging dan 6 kali 

lebih tinggi daripada di produksi daging babi (FAO, 1991). 

2.5.3 Tempe 

Tempe adalah produk pangan fermentasi tradisional yang dihasilkan dari 

kedelai. Pada umumnya, proses fermentasi dilakukan oleh strain Rhizopus seperti 

Rhizopus oligosporus, R. orizae, dan R. stolonifer. Fungsi penting strain di dalam 

fermentasi tersebut adalah untuk menghasilkan enzim yang akan menghidrolisa 
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komponen-komponen di dalam kedelai dan berperan dalam pengembangan 

tekstur, flavor dan aroma produk yang disukai. Hidrolisa enzimatis juga dapat 

mengurangi atau mengeliminasi zat anti gizi sehingga kualitas nutrisi produk 

fermentasi dapat diperbaiki atau ditingkatkan (Cuevas-Rodriquez et al, 2006). 

Nout and Rombouts (1990) dalam Feng (2006) menyebutkan bahwa secara 

umum, tempe kedelai segar dengan kualitas yang baik memiliki susunan biji 

kedelai yang kompak, tertutupi dan terpenetrasi oleh miselium Rhizopus spp., 

masak, dan mudah diiris. Tempe merupakan nama produk dari semua bahan yang 

difermentasi dengan menggunakan fungi yang termasuk dalam genus Rhizopus 

spp. Karakteristik paling penting dari tempe adalah adanya mikroorganisme yang 

tergolong dalam genus Rhizopus dan produk akhir bahan yang berajut miselium 

(Nout & Kiers (2005) dalam Feng, 2006). 

Hal yang disukai dari tempe adalah flavor dan tekstur yang menarik, 

kandungan nutrisi yang lebih baik, dan waktu pemasakan yang lebih pendek 

dibanding dengan bahan mentahnya. Berbagai bahan mentah dalam pembuatan 

tempe dapat digunakan asalkan mendukung pertumbuhan Rhizopus spp., dan 

produk akhir yang dihasilkan cocok dikonsumsi oleh manusia. Tepung tempe 

diproduksi dengan pengeringan dan pengecilan ukuran. Perbaikan nutrisi dengan 

fermentasi sangat penting dalam produksi tepung tempe akan tetapi struktur tempe 

itu sendiri tidak mempengaruhinya (Feng, 2006).    

Inokulum yang digunakan dalam fermentasi tempe secara umum dikenal 

sebagai ragi tempe. Kapang yang tumbuh pada kedelai menghidrolisa senyawa-

senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang mudah dicerna oleh 
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manusia. Tempe kaya akan serat pangan, kalsium, vitamin B dan zat besi. 

Berbagai macam kandungan dalam tempe mempunyai nilai obat, seperti 

antibiotika untuk menyembuhkan infeksi dan antioksidan pencegah penyakit 

degeneratif. Secara umum, tempe berwarna putih karena pertumbuhan miselia 

kapang yang merekatkan biji-biji kedelai sehingga terbentuk tekstur yang 

memadat. Degradasi komponen-komponen kedelai pada fermentasi membuat 

tempe memiliki rasa dan aroma khas. Berbeda dengan tahu, tempe terasa agak 

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

Berbagai penelitian di sejumlah negara, seperti Jerman, Jepang, AS, dan Indonesia 

sekarang berusaha mengembangkan galur (strain) unggul Rhizopus untuk 

menghasilkan tempe yang lebih cepat, berkualitas, atau memperbaiki kandungan 

gizi tempe (Anonymousb, 2008).  

2.5.4 Proses Pembuatan Tempe 

Proses dasar fermentasi tempe secara umum sama untuk bahan dasar yang 

berbeda. Proses tersebut antara lain meliputi perendaman (soaking), penyosohan 

atau dehulling (jika diperlukan), pemasakan dan kemudian fermentasi. Perbedaan 

utama untuk tiap bahan dasar dalam fermentasi adalah seleksi untuk persiapan 

bahan, optimalisasi dalam perendaman, pemasakan dan waktu inkubasi, 

optimalisasi strain yang digunakan dalam fermentasi dan tingkat inokulasi R. 

Oligosporus (Feng, 2006). 

Menurut Steinkraus (1987), tahap-tahap proses pembuatan tempe kedelai 

secara umum meliputi : 
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1. Penyosohan (dry/wet dehulling); merupakan proses pemisahan kulit 

dengan kotiledon. Bagian endosperm atau kotiledon kemudian dipakai 

sebagain bahan dasar pembuatan tempe. 

2. Hidrasi; merupakan proses perendaman di dalam air dengan rasio air : 

bahan adalah 2:1 yang secara umum dilakukan selama 12 – 24 jam pada 

suhu ruang. Selama perendaman, terdapat fermentasi asam oleh bakteri 

dan menghasilkan biji yang mengalami pengasaman. pH biji setelah 

perendaman berkisar antara 4,5 – 5,3 dimana tidak mempengaruhi 

pertumbuhan jamur tetapi menghambat pertumbuhan bakteri yang tidak 

diinginkan (spoil bacteria). 

3. Pemasakan (partial cooking); biji dimasak sebagian atau dimasak hingga 

tidak seluruhnya matang untuk membunuh bakteri yang 

mengkontaminasi, menghancurkan senyawa antitripsin dan melepaskan 

beberapa senyawa nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan jamur. 

Waktu pemasakan bervariasi antara 10 menit  hingga 3 jam. 

4. Pengeringan permukaan dan pendinginan; setelah kotiledon direndam 

dan dimasak, biji didinginkan pada suhu 370 C sebelum dilakukan 

inokulasi. Saat inokulasi, kotiledon sebaiknya tidak mengandung 

kelebihan air di permukaan yang menyebabkan pertumbuhan bakteri 

perusak dan pembusuk selama fermentasi.  

5. Inokulasi; umumnya 0,1 – 0, 3 % inokulum dipakai untuk inokulasi biji 

kedelai dengan hasil yang memuaskan. Inokulasi harus dilakukan hingga 

inokulum terdistribusi secara merata di seluruh permukaan biji. Inokulum 
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dapat diperoleh dari beberapa sumber antara lain medium sporulasi 

fermentasi sebelumnya, ragi, daun waru, dan strain murni Rhizopus.     

6. Fermentasi;  

Wadah atau tempat fermentasi dapat digunakan bermacam-

macam media seperti daun, plastik, kaca, kayu atau stainless steel 

sepanjang wadah-wadah tersebut memudahkan akses oksigen atau udara 

yang cukup sehingga baik untuk pertumbuhan jamur dan tidak 

menummbuhkan sporulasi yang menimbulkan pembentukan noda gelap 

pada miselium. Selain itu, wadah yang digunakan dapat memudahkan 

untuk pengaturan suhu dan moisture sehingga tidak ada air bebas yang 

ada di permukaan biji.    

Suhu inkubasi dapat berada antara 25 – 370 C. Semakin tinggi 

suhu semakin cepat jamur R. oligosporus  tumbuh. Pada suhu 250 C dan 

280 C dibutuhkan waktu inkubasi berturut-turut 80 dan 26 jam, 

sedangkan pada suhu 31 – 370 C dibutuhkan hanya 22 – 24 jam. Suhu 

diatas 370 C dapat merusak pertumbuhan jamur. Suhu 370 merupakan 

suhu yang cocok bagi pertumbuhan R. oligosporus dimana kurang cocok 

bagi pertumbuhan jamur mesofilik dan pertumbuhan bakteri lebih sedikit 

dibandingkan pada suhu 320 C.       

7. Pemanenan dan preservasi; Tempe sebaiknya segera dipanen saat biji 

atau kotiledon telah ditumbuhi miselium dengan sempurna dan merata 

dan terbentuk tempe yang memadat. Kotiledon atau biji sebaiknya terasa 

halus dan lunak saat dipegang. Pada masa awal setelah pemanenan, 
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sebaiknya tetap pada kondisi yang baik selama 24 – 48 jam tanpa  

refrigerasi sedangkan jika tidak langsung dikonsumsi, sebaiknya 

dilakukan penggorengan, blansing atau refrigerasi untuk menjaga tetap 

stabil dalam waktu yang lebih lama.   

Metode pembuatan tempe yang ditunjukkan Cuevas-Rodriquez et al 

(2006) secara garis besar adalah pemecahan sereal atau kacang-kacangan menjadi 

grit, selanjutnya grit tersebut direndam dalam larutan asam asetat (pH 3,1) pada 

suhu 25oC selama 16 jam dengan rasio grit : larutan perendam (1:4). Selanjutnya 

grit ditiriskan dan dimasak 90oC selama 30 menit dan didinginkan, selanjutnya 

dimasukkan dalam plastik berperforasi dan diinokulasi dengan suspensi Rhizopus 

oligosporus (1x106 spora/ml). diinkubasi 31-36oC selama 48-72 jam. Setelah 

terbentuk tempe, lalu dikeringkan pada suhu 52oC selama 24 jam, selanjutnya 

ditepungkan dan diayak. 

 

 

 



III. METODE PENELITIAN 

 

3.1     Tempat dan Waktu 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biokimia dan Nutrisi Jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya Malang dan Laboratorium 

Kimia dan Biokimia Hasil Pertanian Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Jember. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada 

bulan November 2008 - April 2009. 

 

3.2      Bahan dan Alat 

Bahan utama yang digunakan adalah sorgum jenis coklat yang diperoleh 

dari kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan dan ragi tempe merk LaPrima. Bahan 

kimia (Pro Analisys) yang digunakan penelitian ini adalah: HNO3, Na2CO3, 

Aquades, FeCl3, NaCl, HCl, H2SO4, Amil Alkohol, Ammonium thiosianat, NaOH, 

TCA, Kasein, EDTA, Buffer phospat, Selenium, Ethanol, Elman Reagen, 

Mercaptoethanol, Folin, enzim tripsin, enzim pepsin, Diethil Eter dan Lowry Mix. 

Semua bahan tersebut diperoleh dari Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan, 

Universitas Jember. 

Alat-alat yang di gunakan untuk membuat tempe meliputi timbangan 

analitik, baskom plastik, panci, kompor gas, sendok dan plastik berpori. 

Sedangkan alat yang digunakan untuk analisis dan uji bioavaibilitas protein adalah 

blender, pengaduk lab egg tipe RW 11 basic (Jerman), pH meter Jen Way tipe 

3320 (Jerman), ayakan 80 mesh, rotary vacuum evaporator, neraca analitik Ohaus 
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AP-310-O (Swiss), magnetik stirer, waterbath unitronic orbital 6032011 

(Spanyol), Homogenizer Chena 1310 (Spanyol), vortex Maxi Max 1 type 16700, 

spektrofotometer Prim-Secoman (Prancis) dan kuvet, lampu UV philip 18 Watt 

dan sentrifuse dingin Medifriger 7000600 (Spanyol). Alat-alat lain meliputi glass 

ware, tabung soxhlet, krus porselen, botol timbang, mikropipet, dan alat bantu lain 

seperti spatula besi, tabung reaksi plastik. 

 

3.3 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dibagi dalam dua tahap yaitu persiapan biji 

sorgum dan pembuatan tempe sorgum. Analisis yang dilakukan meliputi analisis 

proksimat, analisis senyawa anti gizi meliputi tanin, asam fitat dan anti tripsin, 

dan analisis daya cerna protein in vitro. Analisis dilakukan untuk biji sorgum awal 

sebelum fermentasi dan biji sorgum fermentasi setiap 12 jam selama 72 jam 

fermentasi.  

3.3.1   Proses Persiapan Biji Sorgum 

Biji sorgum disosoh menggunakan mesin penyosoh beras dengan 4 kali 

penyosohan untuk mengoptimalkan pemisahan lapisan luar (testa dan pericarp) 

dan lembaga dengan endosperm. Kemudian biji sorgum sosoh disortasi dari 

kotoran (sisa beras, kerikil dan kulit luar). Biji sorgum sosoh kemudian dikemas 

di dalam plastik dan dikondisikan pada udara vakum dan disimpan untuk dipakai 

sebagai bahan pembuatan tempe. 
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3.3.2    Proses Pembuatan Tempe Sorgum Coklat (Andayani, 2008) 

Biji sorgum sosoh dicuci dengan air bersih dua kali untuk menghilangkan 

kotoran-kotoran dan debu. Biji ditimbang dengan tepat kemudian ditempatkan 

dalam wadah. Air bersih ditambahkan sehingga diperoleh perbandingan berat biji 

dan air perendaman adalah 1:3. Biji direndam selama 24 jam dan kemudian 

direbus didalam air selama 10 menit hingga biji sedikit lebih lunak Kemudiain biji 

ditiriskan dan didinginkan  untuk mengurangi air di permukaan biji agar diperoleh 

biji yang tidak basah. Ragi sebanyak 0,1 % (b/b) diinokulasi ke permukaan biji 

dan kemudian diaduk rata. Setelah itu biji dikemas dalam plastik berpori untuk 

aerasi dan diinkubasi pada suhu ruang selama 72 jam. 

Setelah pemanenan, tempe sorgum diblansing selama 5 menit untuk 

menghentikan aktivitas mikroba. Kemudian tempe sorghum dikeringkan pada 

suhu ± 50 0C selama 12 jam dengan menggunakan pengering lampu untuk 

mengurangi kandungan air sehingga dapat dilakukan pengecilan ukuran sampai 

melewati saringan ukuran 80 mesh. Kemudian sampel tempe sorghum tiap 12 jam 

fermentasi siap dianalisis proximat, senyawa anti gizi, dan daya cerna protein in 

vitro. 
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3.3.3 Analisis Kimia 

Analisis-analisis kimia meliputi proksimat, senyawa anti gizi dan daya 

cerna protein in vitro.  

a. Analisis Proksimat  

Analisis proksimat meliputi analisis kandungan air, lemak, pati, protein, 

dan abu yang prosedurnya dapat dilihat pada Lampiran 8.  

b. Uji Kandungan Senyawa Antigizi 

Uji kandungan antigizi meliputi kandungan tanin, asam fitat dan antitripsin 

yang prosedurnya dapat dilihat berturut-turut pada Lampiran 9, 10, dan 11.  

c. Uji Daya Cerna Protein in vitro 

Prosedur uji daya cerna protein in vitro dapat dilihat pada Lampiran 12.  

 

3.4 Analisis Data 

Analisis data hasil uji proksimat, kandungan anti gizi dan daya cerna 

protein biji sorgum coklat berupa pembahasan secara deskriptif dengan 

membandingkan berdasarkan literatur yang mendukung. Data hasil penelitian 

disusun dalam bentuk tabel dan grafik untuk mempermudah interpretasi data. 
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3.5 Skema Penelitian 

a. Persiapan Biji Sorgum Coklat 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Gambar 4. Skema Persiapan Biji Sorgum Coklat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didinginkan pada suhu ruang 29 ± 20C selama 30 Menit 

   Biji Sorgum coklat 

Dikeringkan dengan sinar matahari selama 24 jam 
hingga kadar air biji  ± 4 % 

Disosoh dengan mesin penyosoh beras, diulang 4 kali 

Biji Sorgum sosoh 
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b. Pembuatan Tempe Sorgum Coklat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Skema Pembuatan Tempe Sorgum Coklat (Andayani, 2008) 

 

 

 

Direbus dalam air selama 10 menit, hingga 
biji agak lunak 

Dicuci dengan air bersih 3 kali 

Direndam dalam air selam 24 jam dengan 
perbandingan air : bahan (3:1) 

Biji Sorgum sosoh 
 

Dikemas dalam plastik berpori 

Ragi tempe (0,1%) 
 (b/b) 

Inokulasi 

Ditiriskan dan didinginkan pada suhu ruang 
 (27 0C – 29 0C) 

Tempe sorgum 

Diinkubasi pada suhu ruang (27 0C - 29 OC) 
selama 72 jam 

Biji Sorgum basah 
 

Analisis : 
Proksimat, Antigizi 
(tanin, antitripsin, dan 
asam fitat), dan Daya 
cerna protein in vitro  



IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Bahan Baku 

4.1.1 Persiapan Bahan Baku 

Sorgum coklat diperoleh di Grati, Kabupaten Pasuruan. Keadaan biji masih 

bersekam seperti terlihat pada Gambar 6 (a). Penyosohan dilakukan untuk 

menghilangkan lapisan luar dan lembaga (germ) yang disebut dengan dedak. 

Penyosohan dilakukan 4 kali menggunakan alat penyosoh beras dengan hasil 

seperti terlihat pada Gambar 5 (b dan c). Pada Gambar 5. (b dan c) tersebut 

terlihat bahwa lapisan testa yang berwarna oranye tua hanya terkupas kurang lebih 

70 % dari keseluruhan kulit biji saja sedangkan bagian lembaga terkupas hampir 

semuanya dan keduanya terikut menjadi dedak. Hasil tersebut menunjukkan 

lapisan testa yang tidak dapat dihilangkan keseluruhan walaupun merupakan hasil 

maksimal yang didapat karena jika penyosohan dilakukan lagi maka endosperm 

yang didapat semakin kecil dan remuk.  

   

                  (a)                                       (b)                                   (c) 

Gambar 6. Biji sorgum utuh sebelum (a) dan sesudah (b dan c) 4 kali 
penyosohan. 
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4.1.2 Analisis Proksimat  

Data hasil analisis proksimat biji sorgum disajikan pada Tabel 5.  

Tabel 5. Kandungan Proksimat Biji Sorghum 

Jumlah (%) (b/b) Kandungan Nutrisi 

  Biji Utuh Biji Sosoh 

Air 

Abu 

Serat 

Lemak 

Pati 

Gula Reduksi 

Protein 

10,21 

1,74 

2,72 

2,19 

65,87 

0,04 

11,78 

10,38 

0,43 

0,41 

0,60 

71,80 

0,03 

10,88 

 

a. Pati 

Kandungan pati di dalam biji sorgum sebelum dan sesudah penyosohan 

berturut-turut adalah 65,87 % dan 71,80 %. Siller (2006) melaporkan kandungan 

pati pada jenis sorgum tanin yang belum disosoh sebesar 68,4 %. Secara umum 

biji sorgum dalam FAO (1991) disebutkan mengandung pati dalam biji utuh 

sebesar 73,8 %, dalam endosperm 82,5 %, dalam kulit 34,6 % dan di dalam 

lembaga 13,4 %.  

Selama penyosohan, bagian lembaga, lapisan pericarp dan testa sebagian 

besar terbuang menjadi dedak sehingga kandungan pati yang ada di masing-

masing bagian itu juga terbuang. Berdasarkan distribusi pati dalam bagian-bagian 

biji, pati yang terbuang kurang lebih mencapai 5 % dari total pati dalam biji utuh 

jika penyosohan berhasil menghilangkan semua bagian germ dan lapisan kulit 

serta sangat sedikit endosperm yang terikut dedak. Karena dominasi bagian 
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endosperm pada biji semakin meningkat setelah penyosohan, kandungan pati dari 

biji sosoh merupakan kandungan pati yang berasal dari bagian endosperm dan 

sebagian kecil berasal dari lapisan kulit dan lembaga yang tidak tersosoh, 

walaupun selama penyosohan juga terdapat sebagian kecil endosperm yang terikut 

menjadi dedak. Menurut Beta, Rooney, dan Taylor (2000), rendemen penyosohan 

yang rendah disebabkan oleh adanya kehilangan bagian endosperm yang terikut 

menjadi dedak dan rendemen tersebut berhubungan dengan sifat alami biji. Dan 

Munck et al (1982) dalam Beta, Rooney, dan Taylor (2000) melaporkan bahwa 

biji sorgum yang mengandung 31 % endosperm yang sifatnya lunak (soft) 

memiliki rendemen 50 %, lebih rendah dari biji yang memiliki 13 % endosperm 

dengan sifat sama sebesar 72 – 86 %. Sehingga sifat dari jenis biji sorgum 

berperan dalam kandungan pati di dalam biji sosoh dan kandungan pati pada biji 

sosoh sedikit lebih banyak dari pada biji sebelum penyosohan karena kandungan 

pati di dalam biji utuh sebagian besar terkonsentrasi di dalam endosperm.  

Kandungan pati sorgum sebanding dengan kadar pati beras yang menurut 

Direktorat Gizi Depkes RI (1992) sebesar 78,9 %, juga sebanding dengan  biji 

jagung dengan porsi sebesar 72,4 %. Kandungan pati yang cukup tinggi 

menunjukkan biji sorgum berpotensi dikembangkan sebagai bahan pangan.  

b. Protein 

Kandungan protein biji sorgum sebelum dan sesudah penyosohan berturut-

turut adalah 11, 78 % dan 10,88 % seperti tampak dalam Tabel 5. Kadar protein 

ini lebih besar dibanding kadar protein beberapa varietas beras Thai yang 

dilaporkan oleh Yadav and Jindal (2007) berkisar antara 6,96 - 9,14 % atau beras 
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IR 64 yang menurut Deepa et al (2007) sebesar 7,95 %. Kandungan protein jenis 

sorgum tanin menurut Siller (2006) adalah 12,1 % dan kandungan protein biji 

utuh sorgum secara umum dalam FAO (1991) adalah 12,3 %. Berdasarkan 

Direktorat Gizi, Depkes RI (1992) dalam Taqyudin (2008), dibandingkan dengan 

kandungan protein dalam komoditas lain seperti beras, jagung, dan kedelai yang 

berturut-turut adalah 6,8 %, 8,7 %, dan 30,2 %, jumlah kandungan protein sorgum 

dapat mengungguli beras dan jagung walaupun masih jauh di bawah kedelai. 

Protein yang hilang selama penyosohan adalah protein yang ada di dalam lembaga 

dan lapisan kulit. Berdasarkan FAO (1991), distribusi protein dalam biji sorgum 

adalah 12,3 % di dalam biji utuh, 12,3% di dalam endosperm, 18,9 % dalam di 

lembaga, dan 6,7 % di dalam lapisan kulit. Sehingga berdasarkan hal tersebut  

kurang lebih 19 % protein dalam total protein di biji utuh hilang terikut dedak jika 

penyosohan berhasil menghilangkan semua lapisan luar dan lembaga serta sangat 

sedikit endosperm yang terikut dedak. 

 

c. Lemak 

Kandungan lemak biji sorgum sebelum dan sesudah penyosohan adalah 

berturut-turut 2,19 % dan 0,60 % seperti dalam Tabel 5. Kandungan lemak biji 

utuh sorgum secara umum dalam FAO (1991) adalah 3.7 % dengan distribusi 0,6 

% dalam endosperm, 28,1 % dalam lembaga dan 4,9 % dalam lapisan luar. 

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa kandungan lemak dalam biji utuh sorgum 

terkonsentrasi di dalam lembaga, sehingga perlakukan penyosohan yang 

menghilangkan sebagian besar bagian lembaga tersebut dapat menghilangkan juga 
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sebagian besar lemak yang ada di dalam biji utuh sorgum. Hal itu kemungkinan 

dapat menyebabkan kandungan lemak biji sosoh jauh lebih kecil dibandingkan 

biji utuh. Aydin (2004) menyebutkan bahwa jumlah lemak terbanyak ada di dalam 

lembaga. Hilangnya lemak selama penyosohan dapat menjadi keuntungan karena 

akan berpengaruh terhadap kualitas tepung sorgum yang diperoleh, yaitu 

kemungkinan kerusakan tepung sorgum karena proses oksidasi lemak yang 

berakibat kemungkinan ketengikan biji atau tepung menjadi lebih kecil. Kibakile 

et al. (2008) menyebutkan bubur sorgum yang diperoleh dari penyosohan dengan 

menggunakan mesin (Abrasive decortication) warnanya lebih terang, aroma yang 

lebih baik dan tidak lebih tengik dibandingkan bubur yang diperoleh dari 

penyosohan manual dengan tangan atau langsung penggilingan dengan rolling 

milling tanpa penyosohan. 

 

4.1.3 Kandungan Antigizi 

Data hasil analisis senyawa anti gizi biji sorgum coklat disajikan pada  

Tabel 6.  

 Tabel 6. Kandungan Senyawa Anti Gizi Biji Sorghum 

Senyawa Antigizi Satuan Jumlah 

Total Fenol 

-   Non tannin 

-   Tannin 

Asam Fitat 

Antitripsin 

mg/g 

mg/g 

mg/g 

mg/g 

unit/g 

11.41 

2.58 

8.82 

2.08 

16.74 
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a. Tanin 

Data hasil analisis senyawa anti gizi sorgum disajikan pada Tabel 6. Total 

kandungan senyawa phenol di dalam biji sorgum adalah 11,41 mg/g dimana 

didalamnya didominasi oleh senyawa tanin 8,83 mg/g. Tanin (proanthocyanidins) 

dalam Waniska (2000) disebutkan terlihat jelas hanya ada di dalam pericarp dan 

lapisan testa yang berpigmen. Sehingga penyosohan kemungkinan dapat 

menurunkan kandungan tanin dalam jumlah yang sangat besar. Hahn dan Rooney 

(1985) dalam Awika (2003) menyebutkan bahwa tanin (procyanidin) ditemukan 

di dalam pericarp dan testa, dan proses penyosohan dapat meningkatkan 

konsentrasi keduanya 3 – 7 kali lipat di dalam dedak (hasil penyosohan). 

 Awika et al. (2003) melaporkan kandungan tanin di dalam biji sorgum 

coklat utuh jenis hi tannin 20,50 mg/g dan jenis sumac 21,97 mg/g dan di dalam 

kulit sorgum jenis sumac adalah 58,44 mg/g. Perbedaan kandungan tanin dari 

hasil penelitian (8,83 mg/g) biji sosoh dengan hasil dari literatur tersebut diduga 

disebabkan oleh perbedaan metode analisis yang digunakan. Awika et al. (2003) 

menggunakan metode HPLC untuk mengidentifikasi senyawa tanin dalam sorgum 

dimana secara efektif dapat menditeksi jumlah semua tanin dalam sorgum 

termasuk oligomer dan polimernya. Sedangkan dalam penelitian digunakan 

metode Folin-Ciocalteu yang mengidentifikasi kandungan senyawa fenol di dalam 

biji sorgum. Waniska (2000) menyebutkan bahwa sejumlah kandungan tanin di 

dalam biji sorgum tidak mungkin untuk ditentukan karena sebagian proporsi tidak 

dapat diekstrak atau dianalisis, yaitu diantaranya molekul yang termasuk highly 

polymerized atau condensed tannin dimana Gu et al. (2002) dalam Awika et al. 
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(2003) menemukan bahwa polimer dengan berat molekul yang tinggi adalah mayoritas 

tanin di dalam kulit sorgum coklat.  

Tanin di dalam sorgum memiliki pengaruh terhadap kualitas nutrisi dari 

sorgum. Duodu et al. (2002) menyatakan bahwa pada varietas sorgum yang 

mengandung tanin dalam jumlah yang tinggi, formasi komplek tanin-protein yang 

tidak dapat dicerna menjadi faktor pembatas utama terhadap pemanfaatan protein. 

Sedangkan Haslam (1974) dalam Awika et al. (2003), procyanidin (condensed 

tannin) yang merupakan komponen senyawa fenol mayoritas di dalam sorgum 

coklat, dikenal dapat mengikat senyawa-senyawa komponen dari bahan makanan 

khususnya protein, membentuk komplek yang tidak larut. Adanya tanin di dalam 

biji sorgum dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menurunkan daya cerna 

protein biji sorgum. Proses penyosohan menjadi salah satu metode detoksifikasi 

senyawa tannin yang paling praktis dan umum walaupun penyosohan biji sorgum 

coklat menjadi tidak efisien karena hampir semua jenis tersebut memiliki 

endosperm yang lunak (soft) (Nwasaru et al. (1988) dalam Awika, 2003).  

 

b. Asam Fitat 

Kandungan asam fitat di dalam biji sorgum sosoh adalah 2,08 mg/g seperti 

terlihat dalam Tabel 6. Doherty, Faubion dan Rooney (1982) di dalam FAO 

(1991) melaporkan bahwa dari analisis beberapa varietas sorgum diperoleh 

kandungan phytin phosphorus biji utuh berkisar antara 1,7 mg/g – 3,8 mg/g 

dimana merupakan 85 % dari total phosphorus di dalam sorgum. Sedangkan 

Wang, Mitchell and Barham (1959) dalam FAO (1991) menyebutkan bahwa 
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persentasi asam fitat lebih banyak terdapat pada bagian lembaga daripada bagian 

pericarp dan terkecil di dalam endosperm. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

proses penyosohan kemungkinan dapat menurunkan kandungan asam fitat yang 

cukup banyak. Untuk sorgum yang memiliki endosperm yang lunak seperti 

sorgum coklat, penghilangan fitat saat penyosohan menjadi sedikit karena tidak 

semua bagian pericarp dapat dihilangkan.  

Adanya senyawa fitat di dalam biji sorgum mempengaruhi kualitas nutrisi 

dari biji antara lain mempengaruhi daya cerna protein dan mineral. Doudu et al. 

(2002) menyebutkan bahwa molekul fitat memiliki kemampuan pengkelat yang 

baik dan dapat membentuk komplek tidak larut dengan protein sehingga dapat 

menurunkan daya cernanya. Penurunan kandungan fitat dalam biji sorgum setelah 

penyosohan dapat meningkatkan peluang peningkatan daya cerna protein sorgum 

serta meningkatkan kualitas nutrisinya. 

 

c. Antitripsin 

Kandungan antitripsin pada sorgum coklat cukup rendah yaitu 16,74 unit/g 

bila dibandingkan kandungan antitripsin yang ada di kacang-kacangan seperti 

pada biji kacang beras (Vigna umbellata) yang diteliti oleh Saikia (1999) sebesar 

antara 2456-2534 TIU/g. Dengan kandungan yang rendah tersebut, antitripsin 

bukan suatu masalah penggunaan sorgum sebagai bahan pangan. Namun 

demikian fakta bahwa kandungan tanin yang tinggi dan asam fitat yang juga 

cukup tinggi, yang keduanya dapat berakibat pada rendahnya bioavailabilitas 



 45 

protein, sehingga perlakuan lanjut untuk menurunkan kandungan senyawa antigizi 

tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan bioavailabilitas protein.  

 

4.1.4 Daya Cerna Protein Secara in vitro 

Hasil analisis daya cerna in vitro pada biji sorgum coklat adalah sebesar 

48,55 %. Nilai daya cerna tersebut cukup rendah bila dibandingkan dengan 

komoditas lain seperti beras, jagung dan gandum. MacLean et al. (1981) dalam 

Hamaker et al. (1987) melaporkan nilai daya cerna in vivo komoditas beras, 

jagung, gandum dan sorgum jenis free-tannin adalah berturut-turut 66 %, 73 %, 

81 % dan 46 %. Sedangkan dalam Doudu et al. (2002), daya cerna in vitro dari 

sorgum varietas NK 283, KAT 369 dan jagung varietas PAN 6043 adalah 

berturut-turut 59,1 %, 55,8 % dan 66,6 % untuk biji utuh dan 65,7 %, 67,4 % dan 

67,4 % untuk bagian endosperm biji.  

Daya cerna protein sorgum lebih kecil dibandingkan dengan beras, gandum 

dan jagung. Rendahnya daya cerna protein sorgum dipengaruhi beberapa faktor 

antara lain adanya kandungan antigizi seperti tanin dan asam fitat, adanya 

kandungan protein kafirin dan senyawa disulfit yang mendominasi di dalam 

protein biji sorgum seperti yang juga dijelaskan didalam Doudu et al. (2002). 

Proses penyosohan dapat membantu meningkatkan daya cerna protein melihat 

adanya penghilangan sejumlah besar tanin dan asam fitat yang terikut di  dalam 

dedak karena keduanya terkonsentrasi di bagian lembaga, testa dan pericarp.  
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4.2 Proses Fermentasi Tempe Sorgum Coklat 

Proses pembuatan tempe sorgum coklat dilakukan berdasarkan metode dari 

Andayani (2008) yang meliputi penyosohan, perendaman (hidrasi), pemasakan, 

pendinginan, inokulasi dan inkubasi. Awal fermentasi merupakan tahap setelah 

dilakukan proses inokulasi dengan ragi. Seperti tampak dalam Gambar 7., 

miselium pada awal fermentasi atau fementasi 0 jam belum terbentuk sama sekali.    

 

 

 

 

Gambar 7. Tempe Sorgum Fermentasi 0 jam 

Gambar 8. menunjukan hasil fermentasi selama 12 jam. Keadaan biji masih 

tidak jauh berbeda dari awal fermentasi. Hal ini berarti belum ada pertumbuhan 

jamur yang cukup berarti. Sedangkan pada fermentasi 24 jam, tampak uap air 

yang berwarna putih yang menempel di bagian dalam plastik yang menandakan 

adanya aktivitas metabolisme oleh mikroba seperti terlihat pada Gambar 9. Akan 

tetapi, miselium pada jam ini belum tampak jelas berada di sela-sela biji.    

 

 

 

 

 

 
Gambar 8. Tempe Sorgum Fermentasi 12 jam 
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Pada Gambar 10. menunjukkan hasil fermentasi selama 36 jam. Selain 

adanya uap air di bagian dalam plastik, pada sela-sela biji sudah mulai terlihat 

miselium jamur dalam jumlah yang sangat sedikit dan susunan biji sudah mulai 

kompak. Sedangkan pada fermentasi 48 jam seperti tampak pada Gambar 11., 

terlihat peningkatan jumlah miselium di sela-sela biji dimana ruang-ruang di 

antara biji sudah mulai terisi penuh dengan serabut miselium yang berwarna putih 

walaupun masih belum lebat atau masih tipis. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 9. Tempe Sorgum Fermentasi 24 jam 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 10. Tempe Sorgum Fermentasi 36 jam 
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Gambar 11. Tempe Sorgum Fermentasi 48 jam 

Fermentasi selama 48 jam atau 2 hari belum menghasilkan miselium yang 

banyak atau lebat seperti yang terjadi pada tempe kedelai yang hanya 

membutuhkan waktu kurang lebih 22 – 36 jam untuk menghasilkan tempe dengan 

miselium yang cukup lebat dan susunan kotiledon yang kompak. Hal ini diduga 

dipengaruhi oleh sifat fisik biji sorgum dan adanya senyawa phenol di dalam biji 

sorgum yang mempengaruhi pertumbuhan jamur selama fermentasi tempe. Biji 

sorghum coklat memiliki endosperm yang relatif keras seperti yang disebutkan 

Rooney dan Waniska (2000) dalam Siller (2006) bahwa faktor yang 

mempengaruhi sifat-sifat proses dan produksi pangan pada biji sorghum adalah 

tekstur endosperm dan Siller (2006) menambahkan juga bahwa biji yang keras 

menyerap air yang lebih sedikit selama pemasakan. Selama fermentasi, miselium 

jamur R. Oligosporus berpenetrasi kedalam biji seperti yang disebutkan oleh 

Steinkraus (1987) bahwa ditemukan beberapa bukti bahwa miselium jamur 

berpenetrasi ke dalam kotiledon kedelai. Sehingga sifat kekerasan biji sorgum 

tersebut kemungkinan berpengaruh terhadap kemampuan miselium jamur untuk 

menembus atau berpenetrasi ke dalam endosperm biji yang berakibat lebih 

lamanya waktu pertumbuhan jamur selama fermentasi dibandingkan pada tempe 
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kedelai.  Waniska (2000) menyebutkan senyawa fenol dalam tingkat yang tinggi 

berhubungan dengan perbaikan terhadap resistensi biji terhadap jamur dan 

sebagian besar tanin di dalam sorghum resisten terhadap jamur. Hal ini 

kemungkinan berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur yang terhambat sehingga 

tempe yang terbentuk menjadi lebih lama. 

Pada fermentasi 60 jam terlihat serabut miselium yang berwarna putih yang 

lebih tebal dan semakin banyak ada di sela-sela biji yang berwarna merah 

kecoklatan dan juga semakin tebal dan banyak pada fermentasi 72 jam seperti 

terlihat berturut turut pada Gambar 12. dan 13. Pada fermentasi 72 jam sudah 

tidak ada lagi sela-sela antara biji yang tidak terisi oleh miselium jamur sehingga 

susunan biji menjadi sangat kompak. Parameter visual pembentukan tempe yang 

baik menurut steinkraus (1983) adalah tumbuhnya jamur yang berwarna putih di 

antara biji/kotiledon membentuk susunan yang kompak dan tertutup keseluruhan 

oleh jamur. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Tempe Sorgum Fermentasi 60 jam 
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Gambar 13. Tempe Sorgum Fermentasi 72 jam 

 

Inkubasi pada jam ke 36 sudah menghasilkan uap air terlihat di plastik 

pembungkus dan semakin banyak hingga jam ke 72. Air yang berlebih ini bisa 

dipengaruhi oleh aerasi yang tidak baik sehingga air berlebih tidak dapat untuk 

keluar melalui pori-pori yang dibuat di dalam kemasan. Hal ini tidak baik untuk 

proses pembuatan tempe karena air yang berlebih bisa menjadi media 

pertumbuhan bakteri patogen dan perusak (Steinkraus, 1987). Penambahan tepung 

saat pendinginan sebelum inokulasi dapat membantu penyerapan air untuk 

mengurangi kelebihan air pada permukaan biji sebelum inokulasi 

(Steinkraus,1987). Akan tetapi pertumbuhan bakteri patogen ini kemungkinan 

dapat dihambat dengan adanya penurunan pH dimana Nout et al (1989) dalam 

Sahlin (1999) mengimplikasikan bahwa efek anti-mikrobial pada produk 

fermentasi lebih disebabkan oleh adanya penurunan pH karena adanya metabolit 

asam laktat dan asetat dari BAL dibandingkan senyawa anti-mrobial lainnya.  
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4.3 pH Tempe Sorgum Coklat 

Analisis nilai pH dilakukan terhadap sampel tempe basah dan kering. 

Sampel basah adalah tempe yang langsung dianalisis setelah selesai inkubasi 

sedangkan untuk sampel kering adalah tempe yang dipreparasi dengan 

pengeringan dan pengecilan ukuran sebelum di analisis. Nilai rerata pH disajikan 

pada Tabel 7 dan grafik disajikan dalam Gambar 14 dan 15. 

Tabel 7. Rerata pH Tempe Sorgum Selama Fermentasi 

pH Tempe 

  

Lama fermentasi 

(jam) 

  Sampel Basah Sampel Kering 

0 

12 

24 

36 

48 

60 

72 

6,96 ± 0,01 

6,79 ± 0,03 

6,67 ± 0,02 

5,63 ± 0,03 

5,53 ± 0,02 

3,74 ± 0,02 

3,99 ± 0,09 

6,87 ± 0,03   

6,73 ± 0,03 

6,51 ± 0,03 

5,24 ± 0,05 

5,16 ± 0,05 

3,88 ± 0,09 

3,64 ± 0,04 

 

Nilai pH tempe sampel basah pada Tabel 8. menunjukan bahwa selama 

fermentasi dari 0 jam hingga 60 jam mengalami penurunan pH dari 6,69 sampai 

3,74,  kemudian pada jam ke 72 nilai pH naik menjadi 3.99. Sedangkan untuk 

sampel kering tempe dari 0 jam sampai 72 jam terjadi penurunan pH dari 6,89 

hingga 3,66. Penurunan pH biji sorgum selama fermentasi diduga dipengaruhi 

adanya aktivitas BAL yang menghasilkan asam laktat sehingga nilai pH tempe 

mengalami penurunan seperti yang terlihat dalam grafik pada Gambar 7 dan 8. 

Andayani (2008) melaporkan bahwa hasil isolasi bakteri dari tempe sorgum coklat 
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menunjukkan bahwa bakteri hasil isolasi tergolong bakteri asam laktat dan dalam 

uji metabolisme bakteri asam laktat terhadap gula sederhana seperti laktosa, 

sukrosa, fruktosa, sorbitol dan arabinosa, menunjukkan hasil positif terhadap 

pembentukan asam.  

 

Data pH Biji Sorghum Fermentasi
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Gambar 14. Rerata pH Sampel Basah Tempe Sorgum Coklat Selama 
Fermentasi  

 

Data pH Biji Sorghum Fermentasi

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

0 12 24 36 48 60 72 84

Lama Fermentasi (jam)

pH

 

Gambar 15. Rerata pH Sampel Kering Tempe Sorgum Coklat Selama 
Fermentasi 
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Andayani (2008) juga melaporkan bahwa jamur yang diperoleh dalam 

isolasi dari tempe sorgum adalah dari genus Rhizopus sp yang memiliki aktivitas 

pemecah pati yang cukup tinggi untuk menghasilkan gula reduksi. Aktivitas 

amilolitik pada mikroba dalam fermentasi tempe sorgum dapat berpengaruh 

terhadap penurunan pH karena dapat menghasilkan asam terutama asam laktat. 

Fardiaz (1992) menyebutkan bahwa jamur genus Rhizopus berkemampuan untuk 

mendegradasi pati dengan baik sedangkan Farnwoth (2003) mengatakan bahwa 

bakteri asam laktat merupakan mikroba yang mampu mengubah karbohidrat 

menjadi gula-gula sederhana yang akan diubah kemudian menjadi asam 

karboksilat terutama asam laktat. 

pH tepung tempe sorgum yang rendah khususnya setelah 60 jam fermentasi 

(pH < 4) dapat mempengaruhi tingkat rasa dan penerimaan konsumen dibanding 

tepung ddengan pH yang lebih tinggi. Menurut Kumalasari dan Luthfiyanti (2008) 

menyebutkan nilai pH tepung yang rendah (± 4) mempengaruhi rasa dari tepung 

pisang yang dihasilkan sehingga mempengaruhi tingkat penerimaan konsumen 

terhadap produk. pH biji fermentasi 48 jam masih berkisar antara 5 – 5,5 akan 

tetapi jika fermentasi tidak dilanjutkan setelah itu maka miselium jamur belum 

terbentuk dengan baik (masih tipis dan belum lebat) sehingga tidak terbentuk 

tempe yang baik seperti yang terlihat pada Gambar 10. 
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4.4 Proksimat Tempe Sorgum Coklat 

Komposisi proksimat tempe sorgum yang diuji meliputi persentase kadar 

air, lemak, protein, pati, dan abu. Rerata hasil analisis proksimat tempe sorgum 

coklat disajikan dalam Tabel 9. 

Tabel 8. Rerata Proksimat Tempe Sorgum Coklat Selama Fermentasi 

Waktu 
fermentasi 

(jam) 
Protein 

 (%) 
Pati  
(%) 

Lemak  
(%) 

Air 
 (%) 

Abu  
(%) 

0 

12 

24 

36 

48 

60 

72 

8,17 ± 0,36 

8,40 ± 0,35 

8,58 ± 0,65 

9,16 ± 0,2 

9,46 ± 0,35 

9,86 ± 0,44 

10,27 ± 0,27 

68,63 ± 0,88 

64,02 ± 0,85 

60,58 ± 1,3 

57,73 ± 1,62 

53,12 ± 2,21 

49,23 ± 1,17 

45,66 ± 0,3 

0,62 ± 0,08  

0,52 ± 0,04 

0,46 ± 0,04 

0,49 ± 0,07 

0,55 ± 0,03 

0,53 ± 0.04 

0,56 ± 0,06 

9,15 ± 0,31  

10,01 ± 1,55 

9,37 ± 0,13 

9,66 ± 0,87 

9,35 ± 0,98 

9,81 ± 0,67 

9,04 ± 0,57 

0,38 ± 0,04 

0,32 ± 0,07 

0,32 ± 0,05 

0,34 ± 0,09 

0,37 ± 0,08 

0,36 ± 0,08 

0,47 ± 0,09 

Ket : Nilai adalah rata-rata dari 3 ulangan ± standar deviasi 

 

a. Protein 

Analisis kadar protein menggunakan metode kjehdal dimana 

penghitungannya berdasarkan total N yang ada di dalam bahan. Rerata hasil 

analisis kandungan protein tempe sorgum tiap 12 jam disajikan dalam tabel 8. 

Kandungan protein biji sorgum sosoh sebelum fermentasi adalah 10,88 %. Pada 

awal fermentasi yaitu pada jam ke 0, kandungan protein lebih rendah (8,17 %) 

dari biji sebelum proses fermentasi dilakukan. Akan tetapi secara umum, selama 

fermentasi biji sorgum terjadi peningkatan kandungan protein yaitu dari 0 jam 

(8,17 %) hingga 72 jam (10,27 %) seperti terlihat dalam grafik pada Gambar 16.  
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Pada grafik (Gambar 15) menunjukkan peningkatan kadar protein tempe 

selama proses fermentasi. Peningkatan yang cukup besar terjadi pada jam ke 36 

yaitu dari 8,17 % hingga 9,16 % dan terus meningkat hingga mencapai 10,27 % 

pada jam ke 72 atau peningkatan kandungan protein mencapai 2,1 g tiap 100 g 

bahan. Penelitian-penelitian lain tentang fermentasi metode tempe dilakukan oleh 

Cuevas et al. (2004) dengan substrat jagung dimana dihasilkan bahwa kandungan 

protein meningkat dari 9,1 % untuk jagung mentah menjadi 13,4 % untuk tempe 

jagung.  

Kadar Protein Tempe Sorghum

7

8

9

10

11

0 12 24 36 48 60 72

Lama Fermentasi (jam)

%
 P

ro
te

in
 

 

Gambar 16.  Rerata Kandungan Protein Tempe Sorgum Selama Fermentasi 

 

Yousif dan El Tinay (2000) melaporkan bahwa kandungan protein tepung sorgum 

selama 36 jam fermentasi dengan perendaman air menunjukkan peningkatan dari 

10 % menjadi 12,5 %. Mugula & Lyimo (2000) dalam Cuevas et al. (2004) 

melaporkan bahwa proses Solid State Fermentation (SSF) dimana salah satunya 

adalah fermentasi metode tempe, dapat meningkatkan kandungan protein dan 

kualitas nutrisi beberapa substrat. Selain itu, pendapat lain dari Steinkraus (1987) 
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menyebutkan bahwa total protein atau total nitrogen relatif konstan selama proses 

fermentasi tempe kedelai. Peningkatan kandungan protein diduga lebih 

disebabkan oleh adanya penambahan biomassa dari sel-sel mikroba seperti jamur 

dari ragi. Wibowo (2009) menyebutkan kandungan protein dan N di dalam ragi 

adalah masing-masing 40 % dan 57 %. Cuevas et al. (2004) menyebutkan 

peningkatan kandungan total protein pada tempe mencerminkan adanya 

peningkatan biomasa dari mikroba yang tumbuh pada tempe termasuk miselium 

jamur.  

b. Pati 

Pati merupakan komponen terbesar dari sorgum. Rerata hasil analisis kadar 

pati tempe sorgum tiap 12 jam fermentasi disajikan dalam Tabel 8. Kadar pati biji 

sorgum mentah (71,8 %) lebih besar daripada biji sorgum fermentasi 0 jam (68,63 

%). Kemudian selama fermentasi hingga 72 jam, terjadi penurunan kandungan 

pati hingga 45,66 % seperti yang disajikan dalam grafik pada Gambar 17.  

Kadar Pati Tempe Sorghum

30

40

50

60

70

80

0 12 24 36 48 60 72

Lama Fermentasi (Jam)

K
ad

ar
 P

at
i 

(%
)

 

Gambar 17. Rerata Kandungan Pati Tempe Sorgum Selama Fermentasi 
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Penurunan kandungan pati tersebut dipengaruhi oleh adanya pemanfaatan 

pati oleh mikroba selama fermentasi seperti BAL dan jamur. Sehingga hal 

tersebut dapat menurunkan kadar pati seperti yang juga dilaporkan oleh Andayani 

(2008), yang melakukan analisis pati biji sorgum coklat yang difermentasi dengan 

ragi dan beberapa isolat mikroba dimana dilaporkan bahwa kandungan pati biji 

sorgum mentah dan biji sorgum fermentasi dengan ragi (48 jam) adalah berturut-

turut 60,33 % dan 41,12 %. Selain itu Andayani (2008) melaporkan adanya 

aktivitas enzim amilase dari BAL dan jamur yang tumbuh dalam tempe sorgum 

coklat. Turunnya kadar pati menunjukkan adanya aktivitas pemecahan pati oleh 

mikroba yang tumbuh dalam fermentasi tempe. 

Elkhalifa, Schiffler, dan Bernhard (2004) melaporkan bahwa fermentasi 

tepung sorgum dengan perendaman metode asli dari Sudan menurunkan 

kandungan pati dari 74 % sampai 62 % selama 36 jam fermentasi. Cuevas et al 

(2006) juga melaporkan penurunan kandungan pati yang sangat kecil dari 63 % 

hingga 57 % selama 54,6 jam fermentasi tempe jagung yang disebabkan oleh 

konsekuensi adanya penghilangan kandungan senyawa non pati tertentu selama 

proses fermentasi. Selain itu, Eltinay (1979) juga menyebutkan bahwa selama 

proses fermentasi sereal akan terjadi penurunan kadar pati. 
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c. Lemak 

Rerata hasil analisis kadar lemak tempe sorgum tiap 12 jam fermentasi 

disajikan dalam Tabel 8. Kandungan lemak dalam biji sorgum mentah  adalah 0,6 

% sedangkan dalam biji sorgum fermentasi 0 jam adalah 0,62 %. Selama 

fermentasi hingga 36 jam, kandungan lemak turun hingga 0,49 % kemudian naik 

sampai 0,56 % pada 72 jam seperti yang ditunjukkan dalam grafik pada Gambar 

18. Akan tetapi secara umum terjadi penurunan kadar lemak dari awal fermentasi 

(0,62 %) hingga fermentasi 72 jam (0,56 %). 
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Gambar 18. Rerata Kandungan Lemak Tempe Sorgum Selama Fermentasi 

 
Penurunan kandungan lemak selama fermentasi diduga dipengaruhi oleh 

adanya pemanfaatan lemak oleh mikroba yang disebutkan oleh Ruiz Terlan dan 

Owens (1991) dalam Cuevas et al. (2004) bahwa selama fermentasi tempe 

kedelai, penurunan yang besar lemak kasar terjadi selama tahap awal fermentasi 

dan diasumsikan bahwa penurunan tersebut disebabkan oleh adanya oksidasi dan 
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penggunaan asam lemak oleh jamur sebagai sumber energi. Cuevas et al. (2004) 

melaporkan kandungan lemak kasar dari jagung mentah dan jagung hasil 

fermentasi tempe 54,6 jam adalah berturut-turut 6,1 % dan 4,1 %. Sedangkan 

dalam studi pengaruh fermentasi cowpea (Vigna unguiculata) dalam kualitas 

nutrisi cowpea meal oleh Nnam (1995) dalam Sahlin (1999), menunjukkan bahwa 

dalam 72 jam fermentasi terjadi peningkatan kandungan lemak, abu dan protein. 

Sedangkan sebaliknya, Bisping et al. (1993) dalam Steinkraus (1987) 

menyebutkan bahwa jamur selama fermentasi tempe menunjukkan aktivitas lipase 

yang tinggi sehingga menghidrolisa hampir 1/3 lemak dalam kedelai.  

 

d. Abu, Air dan Serat 

Rerata hasil analisis air dan abu tempe sorgum tiap 12 jam fermentasi 

disajikan dalam Tabel 9. Kandungan abu dan air biji sorgum mentah adalah 

berturut-turut 0,43 % dan 10,38 %. sedangkan pada biji sorgum fermentasi 0 jam 

adalah 0,37 % dan 8,96 %. Kandungan abu dan air relatif konstan selama 72 jam 

fermentasi berkisar antara 0,33 % sampai 0,39 % untuk abu dan 8,9 % sampai 9,6 

% untuk air. Cuevas (2004) melaporkan kandungan abu di dalam jagung mentah 

dan hasil fermentasi tempe 54,6 jam adalah berturut-turut 1,6 % dan 1,0 %.   
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4.5 Kandungan Tanin Tempe Sorgum  

Tanin adalah salah satu senyawa antigizi yang ada di dalam biji sorgum. 

Kandungan tanin di dalam biji sorgum mentah adalah 8,83 mg/g dan di dalam 

tempe sorgum fermentasi 0 jam adalah 0,51 mg/g sedangkan pada tempe 72 jam 

fermentasi adalah 0,28 mg/g seperti yang disajikan dalam Tabel 9. Grafik pada 

Gambar 19. menunjukkan bahwa selama proses fermentasi terjadi penurunan 

kandungan tanin dimana menurun dari 0,51 mg/g (0 jam) menjadi 0,32 mg/g (24 

jam) dan kemudian sedikit turun hingga mencapai 0,28 mg/g (72 jam). Akan 

tetapi secara umum tingkat penurunan kandungan tanin selama fermentasi 

(menurun 0,23 mg/g, yaitu 0,51 mg/g (0 jam) dan 0,28 mg/g (72 jam)) lebih kecil 

dibandingkan pada saat proses preparasi pembuatan tempe (menurun 8,4 mg/g). 

Tabel 9. Rerata Kandungan Tanin Tempe Sorgum Selama Fermentasi 

Waktu fermentasi (jam)  Kadar Tanin (mg/g) 

 

0 

12 

24 

36 

48 

60 

72 

0,51 ± 0,05 

0,44 ± 0,02 

0,32 ± 0,02 

0,29 ± 0,01 

0,23 ± 0,02 

0,25 ± 0,04 

0,28 ± 0,02 
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Gambar 19. Rerata Kandungan Tanin Tempe Sorgum Selama 

Fermentasi 

Penurunan ini diduga dapat dipengaruhi oleh adanya aktivitas mikroba-

mikroba seperti jamur, BAL dan yeast yang tumbuh selama fermentasi tempe 

seperti yang telah dilaporkan oleh Andayani (2008). Hal ini didukung oleh 

Rodríguez-Bürger et al. (1998) dalam Feng (2006) yang melaporkan bahwa 

selama proses fermentasi tempe, R. oligosporus dapat menurunkan atau 

mengeliminasi faktor antinutrisi salah satunya adalah tanin. Hal yang sama juga 

disebutkan oleh Holzapfel (2002) dalam Feng (2006) dan Shalin (1999) bahwa 

BAL dapat mendegradasi tanin dari sereal dan legum  

Kandungan tanin di dalam biji sorgum mengalami penurunan yang sangat 

besar yaitu bila dibandingkan antara biji fermentasi 0 jam (0,51 mg/g) dan biji 

mentah (8,83 mg/g). Hal ini berarti bahwa hampir 95 % tannin hilang selama 

proses persiapan pembuatan tempe. Proses pendahuluan yang dapat 

mempengaruhi penurunan tanin dalam jumlah yang cukup besar adalah 

penyosohan dimana sejumlah besar tanin terikut ke dalam dedak. Hal ini 
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didukung oleh Waniska (2000) yang menyebutkan bahwa tanin terlihat jelas 

hanya ada di dalam pericarp dan lapisan testa yang berpigmen sehingga 

penyosohan dapat menurunkan kandungan tanin dalam jumlah yang sangat besar. 

Hahn dan Rooney (1985) dalam Awika (2003) juga menyebutkan bahwa tanin 

(procyanidin) ditemukan di dalam pericarp dan testa, dan proses penyosohan biji 

sorgum dapat meningkatkan konsentrasi keduanya 3 – 7 kali lipat di dalam dedak 

(hasil penyosohan).  

Selain itu, perendaman pada proses pendahuluan dalam pembuatan tempe 

juga berperan menurunkan tanin di dalam biji sorgum seperti yang disebutkan 

oleh Elkin (1996) dan Rodriguez-Burger et al (1998) dalam Feng (2006), bahwa 

perendaman biji dalam air suling pada suhu 30 0C selama 24 jam akan 

menghilangkan tanin sekitar 31% dan juga oleh Mitaru, Reichert, dan Blair 

(1983), yang melaporkan bahwa penambahan air 30 % (w/w) ke dalam biji 

sorgum tipe high tannin dengan adanya campuran asam propionat-asetat selama 

20 hari (25 0C), menurunkan kandungan tanin cukup besar dari 47,3 mg/g untuk 

biji tanpa perlakuan dan 1 mg/g untuk biji dengan perlakuan.  

 

4.6 Kandungan Asam Fitat Tempe Sorgum 

Asam fitat adalah salah satu senyawa antigizi yang ada di dalam biji 

sorgum. Kandungan asam fitat di dalam biji sorgum coklat mentah adalah 2,08 

mg/g dan di dalam biji sorgum fermentasi 0 jam adalah 1,79 mg/g seperti yang 

tersaji di dalam Tabel 10. Asam fitat yang terditeksi hanya sampai pada jam ke 24 

yaitu 0,55 mg/g selanjutnya sampai jam ke 72 tidak terditeksi. Hal ini berarti 
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kandungan asam fitat setelah 24 jam terlalu kecil sehingga tidak terditeksi oleh 

alat pengukur.  

Tabel 10. Rerata Kandungan Asam Fitat Tempe Sorgum Selama Fermentasi 

Waktu fermentasi 

 (jam) 

Kandungan Asam Fitat  

(mg/g) 

0 

12 

24 

36 

48 

60 

72 

1,79 ± 0,15 

0,63 ± 0,16 

0,55 ± 0,11 

TD 

TD 

TD 

TD 

        Ket: TD (Tidak Terditeksi) 

 

Jumlah penurunan kandungan asam fitat lebih besar terjadi saat proses 

fermentasi dibandingkan saat proses pendahuluan sebelum fermentasi yaitu 

berturut-turut masing-masing turun  0,29 mg/g dan 1,23 mg/g (24 jam fermentasi). 

Proses pendahuluan sebelum fermentasi seperti penyosohan mempengaruhi 

penurunan kandungan asam fitat di dalam biji sorgum. Wang, Mitchell and 

Barham (1959) dalam FAO (1991) menyebutkan  bahwa asam fitat banyak 

ditemukan di dalam bagian lembaga dan pericarp. Sehingga proses penyosohan 

dapat menurunkan kandungan asam fitat cukup banyak. 

Penurunan lebih lanjut kandungan asam fitat selama fermentasi biji diduga 

dapat dipengaruhi oleh adanya aktivitas mikroba-mikroba seperti jamur, BAL dan 

yeast yang tumbuh selama fermentasi tempe seperti yang dilaporkan oleh 

Andayani (2008). Aktivitas mikroba yang dapat menghasilkan enzim fitase yang 
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dapat menghidrolisis asam fitat berperan menurunkan kandungan asam fitat di 

dalam biji sorgum. Widowati et al. (1999) menyebutkan bahwa enzim fitase yang 

dihasilkan mikroba-mikroba seperti BAL dapat menghidrolisa asam fitat menjadi 

orto-fosfat anorganik sehingga dapat menurunkan kandungan asam fitat dari 

bahan pangan dan meningkatkan nilai cernanya.  

Kandungan asam fitat yang sangat kecil pada biji fermentasi bisa berarti 

asam fitat mampu dihilangkan dari biji melalui fermentasi seperti yang disebutkan 

juga oleh Widowati et al. (1999) bahwa tahap fermentasi dapat mengurangi 

bahkan menghilangkan asam fitat. Turunnya jumlah asam fitat selama fermentasi 

juga didukung oleh Feng (2006) yang menyebutkan bahwa BAL dapat 

mendegradasi asam fitat dari sereal dan legum dan untuk meningkatkan 

bioavaibilitas mineral sedangkan Rodríguez-Bürger et al. (1998) menyebutkan 

bahwa selama fermentasi tempe, R. oligosporus dapat mengurangi atau 

mengeliminasi antinutrisi salah satunya adalah asam fitat. Di dalam Feng (2006) 

dan Sahlin (1999) disebutkan bahwa selama fermentasi tempe dengan substrat 

barley, dapat mengurangi 28 % - 90 % asam fitat.  Khetarpaul dan Chauhan 

(1991) menyebutkan bahwa asam fitat dapat dikurangi selama fermentasi pearl 

millet dalam level yang dapat ditingkatkan dengan peningkatan suhu fermentasi. 

Penelitian lain tentang fermentasi yang mempengaruhi kandungan asam fitat 

dilakukan oleh Eka (1980) dalam Sahlin (1999) terhadap biji locust yaitu terjadi 

penurunan kandungan fitat dari 0,51 mg/g sampai 0,31 mg/g.   
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4.7 Aktivitas Antitripsin Tempe Sorgum 

Antitripsin adalah senyawa yang menghambat tripsin dan chymotripsin 

dalam mencerna protein. Aktivitas antitripsin di dalam biji sorgum coklat mentah 

adalah 16,74 unit/g dan di dalam biji sorgum fermentasi 0 jam adalah 8,88 unit/g 

seperti yang tersaji di dalam Tabel 11. Selama fermentasi terjadi penurunan 

aktivitas antitripsin seperti terlihat pada grafik pada Gambar 20. Penurunan yag 

terjadi relatif kecil yaitu ± 3 unit/g dibandingkan penurunan dari biji mentah dan 

awal fermentasi sebesar ± 8 unit/g. Penurunan aktivitas ini diduga dipengaruhi 

oleh lebih pada proses pemanasan saat proses pendahuluan pembuatan tempe 

daripada proses fermentasi itu sendiri. Hal ini disebutkan Susana (2004) bahwa 

tripsin inhibitor tidak tahan panas sehingga perlakuan pemanasan mampu merusak 

senyawa tersebut sehingga menjadi tidak aktif.  

Tabel 11. Rerata Aktivitas AntitripsinTempe Sorgum Selama Fermentasi 

Waktu fermentasi 
(jam) 

 Aktivitas Antitripsin 
(unit/g) 

0 

12 

24 

36 

48 

60 

72 

8,88 ± 0,59 

8.60 ± 0,59 

8.04 ± 1,39 

7.76 ± 0,59 

7.76 ± 0,2 

7.06 ± 0,4 

6.78 ± 0,4 
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Gambar 20. Rerata Aktivitas Antitripsin Tempe Sorgum Selama Fermentasi 

 

4.8 Daya Cerna Protein in vitro Tempe Sorgum 

Hasil daya cerna protein biji sorgum mentah adalah 48,55 % dan tempe 

sorgum 0 jam fermentasi adalah 51,91 %. Proses fermentasi selanjutnya 

meningkatkan daya cerna hingga 79,13 % dalam 72 jam. Grafik peningkatan dan 

tabel data daya cerna protein dapat dilihat pada Gambar 21 dan Tabel 12.  

Tabel 12. Rerata Nilai Daya Cerna Protein in vitro Tempe Sorgum Selama 

Fermentasi 

Waktu fermentasi 
(jam) 

 Daya Cerna Protein in vitro  
(%) 

0 

12 

24 

36 

48 

60 

72 

51,91 ± 1,01 

55,51 ± 0,53 

60,45 ± 4,70 

62,05 ± 3,87 

70,95 ± 0,82 

73,67 ± 2,82 

79,13 ± 2,01 
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Peningkatan nilai daya cerna diduga dipengaruhi oleh adanya protein 

sorgum yang lebih mudah diakses atau disentuh oleh enzim proteolitik sehingga 

proses fermentasi mampu membuat kondisi di dalam biji menjadi memudahkan 

enzim tersebut untuk mencerna protein. Selain itu faktor anti gizi yang menurun 

selama fermentasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya (tanin dan asam fitat) 

menjadi faktor penting yang mempengaruhi peningkatan daya cerna protein di 

dalam tempe sorgum. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Paredes-Lopez dan 

Harry (1998) dan Mungula (1992) dalam Cuevas et al. (2006) dimana 

peningkatan daya cerna protein dapat dijelaskan dengan adanya eliminasi faktor 

antinutrisi (contohnya seperti hidrolisis asam fitat selama fermentasi) dan 

denaturasi protein selama pemasakan yang mana membuat protein menjadi lebih 

mudah diakses atau diserang oleh enzim. 
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Gambar 21. Rerata Nilai Daya Cerna Protein in vitro Tempe Sorghum 

Selama Fermentasi 



 68 

Yousif dan El Tinay (2000) melaporkan peningkatan daya cerna protein 

secara in vitro biji sorgum fermentasi alami dengan perendaman yaitu dari 51,8 % 

menjadi 75,6 % selama fermentasi 28 jam dan dijelaskan pula bahwa peningkatan 

daya cerna protein tersebut dipengaruhi oleh degradasi parsial atau sebagian 

komplek protein menjadi komponen yang lebih sederhana dan lebih larut. Hal 

inilah yang menyebabkan peningkatan nilai cerna in vitro protein dengan adanya 

protein yang lebih larut sehingga semakin banyak protein yang terlarut dianggap 

semakin mudah untuk dicerna oleh enzim pencernaan. Selain itu, adanya aktivitas 

mikroba selama fermentasi tempe biji sorgum coklat seperti yang dilaporkan oleh 

Andayani (2008), berperan terhadap peningkatan daya cerna protein. Belton 

(2002) menyebutkan sumber pengaruh fermentasi terhadap peningkatan daya 

cerna protein kemungkinan karena adanya pemecahan protein secara enzimatis 

oleh mikroorganisme di dalam fermentasi.  

Penelitian lain tentang daya cerna protein dilakukan oleh Graham et al. 

(1986) dalam Hamaker et al. (1986) yang menunjukkan daya cerna protein biji 

sorgum fermentasi alami metode dari Sudan sebesar 79 % dan juga Hugo, Rooney 

dan Taylor (2000) melaporkan daya cerna protein tepung biji sorgum dan tepung 

biji fermentasi berturut-turut 35,3 % dan 52,7 %. Penelitian tentang proses 

fermentasi metode tempe dilakukan juga Cuevas et al. (2006) tehadap jagung 

dimana dilaporkan daya cerna protein in vitro meningkat dari 78,50 % untuk 

jagung mentah dan 83,60 % untuk jagung fermentasi tempe selama 54,6 jam dan 

disebutkan juga bahwa proses solid state fermentation metode tempe mampu 

meningkatkan daya cerna protein in vitro. 



 

V. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Kandungan antigizi pada tempe sorgum lebih rendah dibanding biji 

sorgum mentah yaitu berturut-turut tannin 0,28 mg/g dan 8,83 mg/g, asam 

fitat 0,55 mg/g dan 2,08 mg/g dan aktivitas antitripsin 6,78 unit/g dan 

16,74 unit/g. 

2. Daya cerna protein in vitro pada tempe sorgum lebih tinggi (79,13 %) 

dibandingkan pada biji sorgum mentah (48,55 %). 

3. Proses fermentasi metode tempe pada biji sorgum coklat mampu 

menurunkan kandungan antigizi sebesar 0,23 mg/g (tanin), 1,14 mg/g 

(asam fitat hingga 24 jam fermentasi), dan 2,10 unit/g (antitripsin)  dan 

meningkatkan daya cerna protein secara in vitro sebesar 18 %. 

4. Daya cerna protein in vitro pada tempe sorgum diperoleh tertinggi pada 

fermentasi ke 72 jam (79,13 %).  

 

5.2 Saran  

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang tepung tempe sorgum 

coklat baik kualitas fisik maupun kimia untuk aplikasi dalam produk-produk 

pangan. 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1.  Prosedur Analisis Proksimat (AOAC, 1990)  

a. Analisis Pati   

- Sampel bahan padat ditimbang 1 gr kemudian dihaluskan di dalam gelas 

piala 250 ml dan ditambahkan 50 ml aquades. 

- Setelah diaduk selama 1 jam kemudian suspensi disaring dengan kertas 

saring dan dicuci dengan aquadest sampai filtrat mencapai 250 ml dan 

dibuang. 

- Residu dipindahkan dari kertas saring ke dalam erlenmeyer dengan 

pencucian oleh aquadest 200 ml. 

- Kemudian ditambahkan 20 ml HCL 25 % dan erlenmayer ditutup dengan 

pendingin balik dan dipanaskan diatas penangas air mendidih selama 2,5 

jam. 

- Setelah selesai pemanasan, dilakukan pendinginan dan penetralan dengan 

NaOH 45 % serta pengenceran dengan aquades sampai 500 ml dan 

selanjutnya disaring dengan kertas saring. 

- Kadar glukosa ditentukan dari filtrat yang diperoleh. Berat pati diperoleh 

dengan mengalikan berat glukosa dengan 0,9. 

- Penentuan kurva standar gula reduksi metode Spektrofotometri Nelson – 

Somogy                

a. Buat larutan glukosa standar (10 mg glukosa anhidrat/100 ml) 
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b. Dari larutan glukosa standar tersebut dilakukan 10 pengenceran 

sehingga diperoleh larutan glukosa dengan kadar 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 

0,6; 0,7; 0,8; 0,9; dan 1 %. 

c. Siapkan 11 tabung reaksi yang bersih, masing-masing diisi dengan 1 

ml larutan glukosa standar tersebut diatas. 1 tabung diisi 1 ml aquades 

sebagai blanko 

d. Tambahkan ke dalam masing-masing tabung di atas 1 ml reagensia 

Nelson dan panaskan semua tabung pada penangas air mendidih 

selama 20 menit 

e. Ambil semua tabung dan segera didinginkan bersama bersama-sama 

dalam gelas piala yang berisi air dingin sehingga suhu tabung 

mancapai 25 0C  

f. Setelah dingin tambahkan 1 ml reagensia Asenomolibdat dan gojog 

sampai semua endapan CU2O yang ada larut kembali. 

g. Semua endapan CU2O larut sempurna, tambahkan 7 ml air suling, 

gojoglah sampai homogen 

h. Masing-masing larutan tersebut ditera nilai optical density (OD)-nya 

pada panjang gelombang 540 nm. 

i. Buatlah kurva standar yang menunjuukan hubungan antar konsentrasi 

glukosa dan OD 
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j. Persamaan regresi linier yang didapat dari grafik digunakan untuk 

menentukan kadar glukosa. 

• Y  = aX + b 

• X  = (Y – b) / a  ;  

• % Pati   =  9,0100500
1000

10 X ××××
 

            Keterangan:  Y  = Absorbansi                 

X  = Kadar glukosa  (%) 

b. Protein  

- Sampel ditimbang 100 mg (50 ml aquades untuk blanko) dan dimasukkan 

ke dalam labu kjeldahl. 

- Di dalam tabung ditambahkan 0,5 tablet kjeldahl dan 15 ml H2SO4 pekat 

kemudian didestruksi di dalam lemari asam dengan suhu 200 – 250 0C 

selama 45 menit. 

- Setelah proses destruksi, ke dalam tabung ditambahkan aquades 4 ml dan 

50 ml  NaOH 40 %. 

- Destilat ditampung di dalam erlenmeyer yang sebelumnya telah diisi 15 ml 

asam borax 4 % dan 3 tetes indicator methyl orange. Destilasi berakhir 

dengan otomatis setelah 3,5 menit dengan menggunakan destilator. 

- Destilat yang diperoleh dititrasi dengan menggunakan 0,02 N HCL sampai 

warna berubah dari hijau menjadi ungu. 

- Persen kadar protein dapat dihitung dengan cara sebagai berikut: 
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%100N BM HCl N
1000sampelberat g

blanko)titrasiHCl mlsampel titrasiHCl(ml
xxx

×
−= Ν %

 
% kadar protein = % N x faktor koreksi protein (6,25) 

Keterangan:    N HCl  =  0,02 N; BM N (Nitrogen) = 14,008 

c. Lemak   

- Sampel ditimbang 2 g dan dimasukkan ke dalam kertas saring kemudian 

dibungkus rapi.  

- Bungkus sampel di masukkan oven suhu 100 0C selama 2 jam dan setelah 

itu ditimbang sebagai berat bungkus sampel awal. 

- Bungkus sampel kemudian dimasukkan ke dalam tabung ekstraksi soxhlet 

dan dimasukkan juga petroleum eter sebanyak 250 ml kedalam tabung.  

- Tabung ekstraksi dipasang pada alat destilasi soxhlet. 

- Selama 4 jam dilakukan pemanasan untuk ekstraksi. 

- Bungkus sampel kemudian dimasukkan ke dalam oven dan dipanaskan 

pada suhu 100 0C selama 24 jam dan setelah itu ditimbang sebagai berat 

bungkus sampel akhir. 

- % lemak dihitng dengan persamaan berikut : 

% Lemak =  100
sampelBerat 

akhir sampel bungkusBerat  - awal sampel BungkusBerat ×  

 
d. Air 

- Sampel ditimbang 2 gram dan dimasukkan ke dalam botol timbang yang 

telah diketahui beratnya. 

- Botol timbang yang telah terdapat sampel didalamnya dimasukkan ke 

dalam oven suhu 100 0C selama 5 jam. 

- Kemudian didinginkan di dalam desikator dan ditimbang.  

- Pemanasan dan pendinginan tersebut dilakukan berulang sampai tercatat 

berat botol timbang konstan (selisih penimbangan berturut-urut tidak lebih 

dari 0,2 mg). 
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- % kadar air dihitung dengan persamaan berikut = 

 

100
sampelBerat 

stansampel)konTimbang Botol(Berat  - lSampel)awaTimbang Botol(Berat ×++  

 
 
 
e. Abu 

- Sampel ditimbang 2 g sebagai berat awal.dan dimasukan ke dalam kurs 

porselen yang telah diketahui beratnya.  

- Kurs porselin yang terdapat sampel didalamnya dimasukkan ke dalam 

muffle dan dibakar pada suhu 450 0C selama 3 jam sampai diperoleh abu 

berwarna keputihan. 

- Kemudian kurs porselin dimasukkan kedalam oven suhu 100 0C selama 1 

jam dan selanjutnya dimasukkan ke dalam desikator untuk didinginkan. 

- Berat kurs porselin kemudian ditimbang sebagai berat akhir.  

-  % abu ditentukan dengan persamaan berikut : 

100
SampelBerat 

irsampel)akhPorselin Kurs(Berat  - walPorselin)a kurs(Berat ×+
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Lampiran 2.  Prosedur Analisis Fenol (MH, 2009) 

- Sampel ditimbang 1 g dan dimasukkan ke dalam beaker glass kemudian 

ditambahkan 40 ml etanol 80 % dan diaduk dengan magnetic stirer selama 

1 jam untuk ekstraksi I.  

- Setelah itu disentrifus dengan kecepatan 8000 rpm, pada suhu 200C selama 

15 menit. 

- Filtrat pada ekstraksi I pertama disimpan sebagai filtrat I. 

- Ekstraksi II dilakukan lagi terhadap residu ekstraksi I dengan cara yang 

sama seperti sebelumnya. 

- Filtrat hasil ekstraksi I dan II dicampur dan ditera sampai 100 ml dengan 

aquades dan disebut sebagai filtrat fenol. 

- 1 ml filtrat fenol, 4 ml reagen Folin-cioceltau 10 %, dan 5 ml Na2CO3 7,5 

% dimasukkan ke dalam tabung reaksi kemudian divortek 

- Kemudian dilakukan pendiaman selama 30 menit di ruang gelap.   

- Setelah itu dibaca absorbansinya pada panjang gelombang 765 nm. Kadar 

fenol yang terukur merupakan kadar total fenol. 

- Selain itu, 1 ml filtrat fenol diambil lagi dan ditambahkan larutan 1 % 

NaCl dalam 10 % gelatin. Kemudian distirer selama 30 menit dan 

disentrifuse 3000 rpm selama 5 menit.  

- Filtrat hasil ekstraksi tersebut kemudian diambil 1 ml dan ditambahkan 4 

ml reagen folin 10 % serta 5 ml Na2CO3. Setelah itu dibaca absorbansinya 

pada panjang gelombang 765 nm. Kadar fenol yang terukur merupakan 

kadar fenol non-tanin  
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- Kadar tanin didapat dengan mengurangi kadar total fenol dengan kadar 

fenol non-taninnya. 

- Kadar tanin =  non tanin FenolJumlah  - Fenol TotalJumlah  
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Lampiran 3. Prosedur Analisis Asam Fitat (Davies dan Reid (1979) dalam 

Pangastuti dan Triwibowo, 1996) 

- Sampel ditimbang 2 g dan dimasukkan ke dalam beaker glass, kemudian 

ditambah 40 ml HNO3 0,5 M dan diaduk dengan magnetic stirer selama 3 

jam. 

- Setelah itu disentrifus dengan kecepatan 3000 rpm, pada suhu 200C selama 

15 menit. 

- Filtrat pada ekstrtaksi I disimpan sebagai filtrat I. 

- Ekstraksi II dilakukan lagi terhadap residu ekstraksi I dengan cara yang 

sama seperti sebelumnya kecuali waktu pengadukan yang hanya 30 menit.. 

- Filtrat hasil ekstraksi I dan II dicampur dan ditera sampai 100 ml dengan 

HNO3 0,5 M dan disebut sebagai filtrat fitat. 

- 0,5 ml filtrat fitat, 1 ml HNO3 0,5 M dan 1 ml FeCl3 (50 mikro g Fe / ml 

HNO3 0,5M) dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan divortek. 

- Kemudian dipanaskan pada air mendidih selama 20 menit.  

- Setelah dingin, ditambahkan 5 ml amil alkohol dan 1 ml amonium 

thiosianat (100 g/L), divorteks dan dibiarkan 15 menit.  

- Setelah itu dibaca absorbansinya pada panjang gelombang 465 nm. 

- Kadar fitat diukur berdasarkan kurva standart fitat. 
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Lampiran 4. Prosedur Analisis Antitripsin (Setya, 2009) 

Persiapan Sampel 

- Sampel ditimbang 2 gram dan dimasukkan ke dalam beaker glass 

- Ke dalam beaker glass ditambahkan 20 ml NaOH 0,01 M dan diaduk 

dengan magnetic stirer selama 2 jam. Kemudian disentrifus dengan 

kecepatan 5000 rpm pada suhu 200C selama 20 menit. 

- Setelah itu 20 ml TCA 3 % ditambahkan ke dalam larutan dan disentrifus 

dengan kecepatan 5000 rpm pada suhu 200C selama 20 menit. 

- Filtrat yang dihasilkan ditambah NaOH 2 N sampai mencapai pH 8 dan 

kemudian disentrifus lagi dengan kecepatan 5000 rpm dengan suhu 200C 

selama 20 menit. 

- Filtrat yang diperoleh ditera sampai 50 ml dengan aquadest dan disebut 

filtrat antitripsin. 

Analisa Kontrol 

a. Blanko  

- 1 ml larutan kasein (1 g dalam 50 ml buffer fosfat 0,1 M pH 8) 

dimasukkan ke dalam tabung reaksi. 

- Kemudian 1 ml TCA 15 % ditambahkan ke dalam tabung reaksi lalu 

dikocok. Setelah itu tambahkan 0,1 ml larutan enzim tripsin (2 g dalam 50 

ml buffer fosfat 0,1 M pH 8). 

- Kemudian larutan disentrifuse dengan kecepatan 5000 rpm suhu 20 0C 

selama 10 menit. Filtrat yang didapat kemudian disebut filtrat kontrol. 
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b. Duplo  

- 1 ml larutan kasein (1 g dalam 50 ml buffer fosfat 0,1 M pH 8) 

dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan diinkubasi suhu 45 0C selama 10 

menit dalam waterbath. 

- 0,1 ml larutan enzim tripsin (2 g dalam 50 ml buffer fosfat 0,1 M pH 8) 

ditambahkan ke dalam tabung reaksi, dikocok dan kemudian diinkubasi 

450C selama 30 menit 

- Lalu 1 ml TCA 15 % ditambahkan ke dalam tabung reaksi dan divortek.   

- Kemudian larutan disentrifuse dengan kecepatan 5000 rpm suhu 20 0C 

selama 10 menit. Filtrat yang didapat kemudian disebut filtrat kontrol. 

Analisa Sampel 

a. Blanko  

- 1 ml larutan kasein (1 g dalam 50 ml buffer fosfat 0,1 M pH 8) 

dimasukkan ke dalam tabung reaksi. 

- Kemudian 1 ml TCA 15 % ditambahkan ke dalam tabung reaksi lalu 

dikocok. Setelah itu tambahkan juga 0,25 ml filtrat antitripsin dan 0,1 ml 

larutan enzim tripsin (2 g dalam 50 ml buffer fosfat 0,1 M pH 8). 

- Kemudian larutan disentrifuse dengan kecepatan 5000 rpm suhu 20 0C 

selama 10 menit. Filtrat yang didapat kemudian disebut filtrat sampel. 

b. Duplo  

- 1 ml larutan kasein (1 g dalam 50 ml buffer fosfat 0,1 M pH 8) 

dimasukkan ke dalam tabung reaksi. 
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- Kemudian 0,25 ml filtrat antitripsin ditambahkan ke dalam tabung reaksi 

dan diinkubasi suhu 45 0C selama 10 menit dalam waterbath. 

- 0,1 ml larutan enzim tripsin (2 g dalam 50 ml buffer fosfat 0,1 M pH 8) 

ditambahkan ke dalam tabung reaksi, dikocok dan kemudian diinkubasi 

450C selama 30 menit 

- Lalu 1 ml TCA 15 % ditambahkan ke dalam tabung reaksi dan divortek.   

- Kemudian larutan disentrifuse dengan kecepatan 5000 rpm suhu 20 0C 

selama 10 menit. Filtrat yang didapat kemudian disebut filtrat sampel. 

Analisa Lowry (Waterborg, 2000) 

- Filtrat kontrol dan sampel kemudian dianalisa protein terlarut. 

- 0,1 ml sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan 0,1 ml NaOH 2 N. 

- Kemudian dipanaskan dalam penangas air selama 10 menit dan dinginkan. 

- Ke dalam tabng reaksi ditambahkan 1 ml reagen mix-Lowry (yaitu 

perbandingan 100:1:1 larutan (2 % Na2CO3 dalam aquades) : larutan ( 1 % 

CuSO4.5H2O dalam aquades) : larutan (2 % Sodium Potasium Tartarat 

dalam aquades)). 

- Kemudian biarkan dalam suhu ruang selama 10 menit. 

- Tambahkan 0,1 ml reagen Folin 1 N ( Folin : aquades = 1:1) dan kemudian 

divortek dan biarkan selama 45 menit dalam ruang gelap. 

- Tambahkan ke dalam tabung reaksi 5 ml aquades dan divortek. 

- Kemudian larutan diukur nilai absorbansinya pada 750 nm. 

- mg protein ditentukan berdasarkan kurva standar. 

 



 86 

Perhitungan Unit Antitripsin 

Aktivitas Antitripsin (unit/g) =
nPengambila ml

 volumeTotal

sampelBerat 375.0

sampel mg - Kontrol mg ×
×

 

Keterangan : 1). mg kontrol dan mg sampel diperoleh dari nilai absorbansi kontrol 

dan sampel berdasarkan kurva standar protein metode lowry 

2). 0,375 = 1 unit aktivitas antitripsin 
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Lampiran 5. Prosedur Analisa Daya Cerna Protein in vitro (Hamaker et al. 

1987) 

Kontrol 

- Sampel ditimbang 250 mg dan dimasukkan ke dalam erlenmayer 250 ml. 

- Ke dalam erlenmayer ditambahkan 10 ml larutan TCA 10 % dan 15 ml 

larutan  pepsin (10 mg enzim tiap 100 ml HCl 0,1 N). 

- Inkubasi dilakukan pada suhu 37 oC selama 3 jam di dalam shaker 

waterbath.  

- Setelah inkubasi, sampel ditambahkan dengan 7,5 ml NaOH 0,2 N untuk 

penetralan dan ditambahkan 7,5 ml larutan tripsin (50 mg enzim tiap 100 

ml Bufer Phospat 0,01 M pH 8). 

- Inkubasi dilakukan pada suhu 37 oC selama 24 jam.  

- Setelah inkubasi, larutan disentrifuse pada 5000 rpm selama 5 menit. 

Filtrat kemudian diambil untuk analisa protein metode kjedahl. 

Sampel 

- Sampel ditimbang 250 mg dan dimasukkan ke dalam erlenmayer 250 ml. 

- Ke dalam erlenmayer ditambahkan 15 ml larutan  pepsin (10 mg enzim 

tiap 100 ml HCl 0,1 N). 

- Inkubasi dilakukan pada suhu 37 oC selama 3 jam di dalam shaker 

waterbath.  

- Setelah inkubasi, sampel ditambahkan dengan 7,5 ml NaOH 0,2 N untuk 

penetralan dan ditambahkan 7,5 ml larutan tripsin (50 mg enzim tiap 100 

ml Bufer Phospat 0,01 M pH 8). 
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- Inkubasi dilakukan pada suhu 37 oC selama 24 jam.  

- Setelah inkubasi, ditambahkan 10 ml larutan TCA 10 % dan diaduk. 

Kemudian larutan disentrifuse pada 5000 rpm selama 5 menit. Filtrat 

kemudian diambil 2 ml untuk analisa protein metode kjedahl. 

Daya cerna (%) dihitung dari :  100
(mg) AwalProtein 

(mg) TercernaProtein ×  

% N tercerna =  

nPengambila Volume1000Sampel mg

100Volume TotalHCl N N BMBlanko) HCl ml-sampel HCl ml(

××
××××

 

% N protein awal =
1000Sampel mg

100HCl N N BMBlanko) HCl ml-sampel HCl ml(

×
×××

 

 
% protein = % N X 6.25 

Jumlah mg protein tercerna = % protein tercerna X 250 

Jumlah mg protein awal = % protein awala X 250 
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Lampiran 6.  Prosedur Analisa pH  (AACC (1995) dalam Cuevas et al, 2005)  

- pH sampel dinilai dengan menggunakan pH meter. 

- Sampel ditimbang 5 g dan dimasukkan ke dalam wadah. 

- Kemudian aquades ditambahkan sebanyak 10 ml dan dipanaskan hinggá 

mendidih. 

- Setelah didinginkan, slurry yang telah didapatkan di kocok dan kemudian 

diukur nilai pH-nya dengan pH meter. 
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Lampiran 7. Kurva Standar Fenol 
 
Tabel L1. Nilai Absorbansi Pada Pembuatan Kurva Standar Fenol 
 

Konsentrasi asam galat (mg) Abs 
0.04 
0.045 
0.065 
0.085 
0.095 
0.1 
0.11 
0.12 
0.15 

0.258 
0.256 
0.419 
0.53 
0.579 
0.615 
0.716 
0.73 
0.974 

 
 

y = 6.4863x - 0.0197

R2 = 0.9927

0
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0.8
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1.2
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Gambar L1. Kurva Standar Fenol  
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Lampiran 8. Kurva Standar BSA metode Lowry 
 
Tabel L2. Nilai Absorbansi Pada Pembuatan Kurva Standar BSA 
 

Konsentrasi BSA (mg) abs 
0.005 
0.075 
0.15 
0.225 
0.3 

0.375 
0.45 
0.5 
0.6 
0.85 

0.088 
0.19 
0.294 
0.361 
0.393 
0.495 
0.549 
0.595 
0.675 
0.912 

 
 

y = 1.0577x - 0.1285
R2 = 0.9925

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7
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0.9
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Gambar L1. Kurva Standar BSA 
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Lampiran 9. Data pH Tempe Sorgum Coklat 
 
Ulangan I 

pH Tempe 
 Waktu fermentasi (jam) 

  Sampel Basah Sampel Kering 
0 6.95 6,89 
12 6,81 6,76 
24 6,65 6,5 
36 5,6 5,28 
48 5,51 5,18 
60 3,75 3,82 
72 3,96 3,63 

 
Ulangan II 

pH Tempe 
 Waktu fermentasi (jam) 

 Sampel Basah Sampel Kering 
0 6,97 6,88 
12 6,75 6,74 
24 6,68 6,48 
36 5,64 5,25 
48 5,52 5,2 
60 3,72 3,83 
72 3,92 3,68 

 
Ulangan III 

pH Tempe 
 Waktu fermentasi (jam) 

  Sampel Basah Sampel Kering 
0 6,92 6,83 
12 6,8 6,7 
24 6,67 6,54 
36 5,82 5,18 
48 5,55 5,1 
60 3,76 3,98 
72 4,1 3,6 
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Rata-Rata pH Tempe 
Waktu fermentasi (jam) 

Sampel Basah Sampel Kering 
0 6,96 ± 0,01 6,87 ± 0,03   
12 6,79 ± 0,03 6,73 ± 0,03 
24 6,67 ± 0,02 6,51 ± 0,03 
36 5,63 ± 0,03 5,24 ± 0,05 
48 5,53 ± 0,02 5,16 ± 0,05 
60 3,74 ± 0,02 3,88 ± 0,09 
72 3,99 ± 0,09 3,64 ± 0,04 

 
Keterangan : nilai pH adalah rata-rata 3 kali ulangan ± (SD) standar deviasi 
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Lampiran 10. Data Proksimat Biji Sorgum Fermentasi Tempe 

a. Protein 

Ulangan I  (Blanko = 1,2 ml) 

Waktu fermentasi (jam) ml HCl % N % Protein 
0 5,8 1,29 8,05 
12 5,8 1,29 8,05 
24 5,7 1,26 7,88 
36 6,3 1,43 8,93 
48 6,8 1,57 9,81 
60 7,1 1,65 10,33 
72 7,2 1,68 10,51 

 
Ulangan II  (Blanko = 1,1 ml) 

Waktu fermentasi (jam) ml HCl % N % Protein 
0 5,6 1,26 7,88 
12 6,1 1,40 8,76 
24 6,1 1,40 8,76 
36 6,4 1,48 9,28 
48 6,3 1,46 9,11 
60 6,5 1,51 9,46 
72 6,8 1,60 9,98 

 
Ulangan III  (Blanko = 1,1 ml) 

Waktu fermentasi (jam) ml HCL % N % Protein 
0 6 1,37 8,58 
12 5,9 1,34 8,40 
24 6,3 1,46 9,11 
36 6,4 1,48 9,28 
48 6,5 1,51 9,46 
60 6,7 1,57 9,81 
72 7 1,65 10,33 

 

Waktu fermentasi (jam) Rata-Rata % Protein  Standar Deviasi 
0 8,17 0,36 
12 8,40 0,35 
24 8,58 0,63 
36 9,16 0,20 
48 9,46 0,35 
60 9,86 0,44 
72 10,27 0,27 



 95 

 

b. Lemak 

Ulangan I 

Waktu 
fermentasi 

(jam) 
Berat Sampel 

awal (g) 
Berat Sampel 

Akhir (g) 
Berat sampel 

(g) % Lemak 
0 2.7934 2.7802 2.0038 0.66 
12 2.8621 2.8514 2.0065 0.53 
24 2.6919 2.6819 2.0238 0.49 
36 2.783 2.7746 2.0025 0.42 
48 2.8451 2.8346 2.0115 0.52 
60 2.8564 2.8465 2.0169 0.49 

 

Ulangan II 

Waktu 
fermentasi 

(jam) 

Berat Sampel 

awal (g) 

Berat Sampel 

Akhir (g) 

Berat sample 

(g) % Lemak 

0 3,0865 3,076 2,004 0,52 
12 3,0709 3,0612 2,012 0,48 
24 2,9694 2,9599 2,015 0,47 
36 3,075 3,0637 2,0064 0,56 
48 3,058 3,0464 2,0124 0,58 
60 3,0987 3,0873 2,0034 0,57 
72 3,1058 3,0934 2,0314 0,61 

 

Ulangan III 

Waktu 
fermentasi 

(jam) 

Berat Sampel 

awal (g) 

Berat Sampel 

Akhir (g) 

Berat sample 

(g) % Lemak 

0 2,8461 2,8324 2,0145 0,68 
12 2,5614 2,5504 2,0014 0,55 
24 2,4213 2,4115 2,039 0,48 
36 2,8104 2,8006 2,0147 0,49 
48 2,5169 2,5066 2,0011 0,51 
60 2,9234 2,9125 2,036 0,54 
72 2,8801 2,8701 2,0112 0,50 
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Waktu fermentasi (jam) % Lemak Rata-Rata Standar Deviasi 
0 0.62 0.08 
12 0.52 0.04 
24 0.48 0.01 
36 0.49 0.07 
48 0.54 0.03 
60 0.53 0.04 
72 0.56 0.06 

 

c. Pati 

Ulangan I 

Waktu fermentasi (jam) abs % pati 

0 0.355 69.48 
12 0.332 65.00 
24 0.302 59.16 
36 0.288 56.43 
48 0.266 52.15 
60 0.245 48.06 
72 0.233 45.72 

 

Ulangan II 

Waktu fermentasi (jam) abs % pati 

0 0.346 67.72 
12 0.325 63.63 
24 0.315 61.69 
36 0.292 57.21 
48 0.263 51.56 
60 0.251 49.23 
72 0.231 45.33 
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Ulangan III 

Waktu fermentasi (jam) abs % pati 

0 0.351 68.70 
12 0.324 63.44 
24 0.311 60.91 
36 0.304 59.55 
48 0.284 55.65 
60 0.257 50.39 
72 0.234 45.92 

 

Waktu fermentasi (jam) % Pati Rata-Rata Standar Deviasi 
0 68.63 0.88 
12 64.02 0.85 
24 60.58 1.30 
36 57.73 1.62 
48 53.12 2.21 
60 49.23 1.17 
72 45.66 0.30 

 

d. Air 

Ulangan I 

Waktu 
fermentasi 

(jam) 

(Sampel + B.Timbang) 

awal (g) 

(Sampel + B.Timbang) 

akhir (g) 

Kadar Air 

(%) 

0 14.9443 14.7572 9.36 

12 12.2302 11.9945 11.79 

24 19.19 19.0054 9.23 

36 20.8605 20.6506 10.49 

48 13.6769 13.5086 8.42 

60 12.3512 12.1457 10.28 

72 19.5321 19.3645 8.38 
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Ulangan II 

Waktu 
fermentasi 

(jam) 

(Sampel + B.Timbang) 

awal (g) 

(Sampel + B.Timbang) 

akhir (g) 

Kadar Air 

(%) 

0 20.857 20.6811 8.79 

12 12.1048 11.9247 9.00 

24 12.229 12.0407 9.42 

36 11.2047 11.0296 8.76 

48 14.9385 14.7529 9.28 

60 13.6686 13.4876 9.05 

72 12.3485 12.1613 9.36 

 

Ulangan III 

Waktu 
fermentasi 

(jam) 

(Sampel + B.Timbang) 

awal (g) 

(Sampel + B.Timbang) 

akhir (g) 

Kadar Air 

(%) 

0 20.857 20.6713 9.29 

12 12.1048 11.9203 9.22 

24 12.229 12.0396 9.47 

36 11.2047 11.0101 9.73 

48 14.9385 14.7312 10.37 

60 13.6686 13.4663 10.12 

72 12.3489 12.1613 9.38 

 

Waktu fermentasi (jam) Kadar air rata-rata (%) SD 
0 9.15 0.31 
12 10.01 1.55 
24 9.37 0.13 
36 9.66 0.87 
48 9.35 0.98 
60 9.81 0.67 
72 9.04 0.57 
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e. Abu 
 
Ulangan I 

Waktu fermentasi 
(jam) 

(Kors Goh) 
Awal (g) 

(Sampel + Kurs Goh) 
akhir (g) 

Kadar Abu 
(%) 

0 8.0811 8.0886 0.38 

12 8.0614 8.0691 0.38 

24 8.7141 8.7203 0.31 

36 8.1269 8.136 0.46 

48 8.4164 8.4233 0.34 

60 9.2509 9.2576 0.34 

72 8.3495 8.3577 0.41 
 

Ulangan II 

Waktu fermentasi 
(jam) 

(Kors Goh) 
Awal (g) 

(Sampel + Kurs Goh) 
akhir (g) 

Kadar Abu 
(%) 

0 8.0823 8.0892 0.34 

12 8.0549 8.0623 0.37 

24 8.7042 8.7119 0.38 

36 8.1227 8.1299 0.36 

48 8.4108 8.4203 0.47 

60 9.2301 9.2398 0.49 

72 8.3282 8.337 0.44 
 
Ulangan III 

Waktu fermentasi 
(jam) 

(Kors Goh) 
Awal (g) 

(Sampel + Kurs Goh) 
akhir (g) 

Kadar Abu 
(%) 

0 8.4218 8.4302 0.42 

12 8.7281 8.7323 0.21 

24 8.0651 8.0706 0.28 

36 8.0811 8.0851 0.20 

48 9.2563 9.2621 0.29 

60 8.3524 8.3577 0.27 

72 8.7472 8.7583 0.56 
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Waktu fermentasi (jam) Rata-Rata Kadar Abu (%) SD 
0 0.38 0.04 
12 0.32 0.07 
24 0.32 0.05 
36 0.34 0.09 
48 0.37 0.08 
60 0.36 0.08 
72 0.47 0.09 
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Lampiran 11. Data Kadar tanin Tempe Sorgum Coklat 

Ulangan I 
Waktu 

fermentasi 
(jam) 

abs 
total 
fenol 

Konsentrasi 
Total Polifenol 

(mg/g) 
abs Fenol 
non-tanin 

Konsentrasi 
fenol non-tanin 

(mg/g) 

Konsentrasi 
Tannin 
(mg/g) 

0 0,136 1,79 0,099 1,22 0,57 
12 0,125 1,62 0,098 1,21 0,42 
24 0,121 1,56 0,101 1,25 0,31 
36 0,121 1,56 0,102 1,27 0,29 
48 0,138 1,82 0,122 1,58 0,25 
60 0,182 2,50 0,167 2,27 0,23 
72 0,287 4,12 0,268 3,83 0,29 

 
Ulangan II 

Waktu 
fermentasi 

(jam) 

abs 
total 
fenol 

Konsentrasi 
Total Polifenol 

(mg/g) 
abs Fenol 
non-tanin 

Konsentrasi 
fenol non-tanin 

(mg/g) 

Konsentrasi 
Tannin 
(mg/g) 

0 0,131 1,72 0,1 1,24 0,48 
12 0,125 1,62 0,098 1,21 0,42 
24 0,121 1,56 0,101 1,25 0,31 
36 0,121 1,56 0,102 1,27 0,29 
48 0,136 1,79 0,121 1,56 0,23 
60 0,182 2,50 0,167 2,27 0,23 
72 0,283 4,06 0,265 3,78 0,28 

 
Ulangan III 

Waktu 
fermentasi 

(jam) 

abs 
total 
fenol 

Konsentrasi 
Total Polifenol 

(mg/g) 
abs Fenol 
non-tanin 

Konsentrasi 
fenol non-tanin 

(mg/g) 

Konsentrasi 
Tannin 
(mg/g) 

0 0,136 1,79 0,104 1,30 0,49 
12 0,124 1,61 0,097 1,19 0,42 
24 0,124 1,61 0,102 1,27 0,34 
36 0,127 1,65 0,109 1,38 0,28 
48 0,134 1,76 0,12 1,55 0,22 
60 0,187 2,58 0,168 2,29 0,29 
72 0,279 4,00 0,262 3,74 0,26 
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Waktu fermentasi (jam) Rata-rata Konsentrasi tanin (mg/g) Standar Deviasi 
0 0,51 0,05 
12 0,44 0,02 
24 0,32 0,02 
36 0,29 0,01 
48 0,23 0,02 
60 0,25 0,04 
72 0,28 0,02 
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Lampiran 12. Data Aktivitas Antitripsin Tempe Sorgum Coklat 

Ulangan I 
Waktu 

fermentasi 
(jam) 

abs 
Sampel 

abs 
Kontrol 

mg 
Sampel 

mg 
Kontrol 

mg kontrol - mg 
Sampel 

Aktivitas 
Antitripsin 

(unit/g) 

0 0.211 0.244 0.0947 0.1296 0.0349 9.30 
12 0.212 0.244 0.0958 0.1296 0.0338 9.02 
24 0.212 0.244 0.0958 0.1296 0.0338 9.02 
36 0.218 0.244 0.1021 0.1296 0.0275 7.34 
48 0.215 0.244 0.0989 0.1296 0.0307 8.18 
60 0.218 0.244 0.1021 0.1296 0.0275 7.34 
72 0.219 0.244 0.1031 0.1296 0.0265 7.06 

 
Ulangan II 

Waktu 
fermentasi 

(jam) 
abs 

Sampel 
abs 

Kontrol 
mg 

Sampel 
mg 

Kontrol 
mg kontrol - mg 

Sampel 

Aktivitas 
Antitripsin 

(unit/g) 

0 0.214 0.244 0.0979 0.1296 0.0317 8.46 
12 0.215 0.244 0.0989 0.1296 0.0307 8.18 
24 0.219 0.244 0.1031 0.1296 0.0265 7.06 
36 0.215 0.244 0.0989 0.1296 0.0307 8.18 
48 0.213 0.244 0.0968 0.1296 0.0328 8.74 
60 0.22 0.244 0.1042 0.1296 0.0254 6.78 
72 0.221 0.244 0.1052 0.1296 0.0244 6.50 

 

Waktu fermentasi (jam) Rata-Rata Aktifitas Antitripsin Standar Deviasi 
0 8.88 0.59 
12 8.60 0.59 
24 8.04 1.39 
36 7.76 0.59 
48 8.46 0.40 
60 7.06 0.40 
72 6.78 0.40 
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Lampiran 13. Data Kadar Asam Fitat Tempe Sorgum Coklat 

Ulangan I 
Waktu fermentasi (jam) abs Konsentrasi asam fitat (mg/g) 

0 0.375 1.68 
12 0.398 0.61 
24 0.402 0.42 
36 0.422 -0.51 (ND) 
48 0.489 -3.63 (ND) 
60 0.475 -2.98 (ND) 
72 0.495 -3.91 (ND) 

 
UlanganII 

Waktu fermentasi (jam) abs Konsentrasi asam fitat (mg/g) 

0 0.369 1.96 
12 0.401 0.47 
24 0.398 0.61 
36 0.418 -0.32 (ND) 
48 0.421 -0.46 (ND) 
60 0.457 -2.1 (ND) 
72 0.474 -2.93 (ND) 

 
Ulangan III 

Waktu fermentasi (jam) abs Konsentrasi asam fitat (mg/g) 

0 0.374 1.73 
12 0.394 0.80 
24 0.398 0.61 
36 0.432 -0.97 (ND) 
48 0.499 -4.09 (ND) 
60 0.495 -3.91 (ND) 
72 0.515 -4.84 (ND) 

 
Waktu fermentasi (jam) Rata-Rata Konsentrasi Asam Fitat (mg/g) Standar Deviasi 

0 1.79 0.15 
12 0.63 0.16 
24 0.55 0.11 
36 -0.60 (ND) 0.34 
48 -2.73 (ND) 1.98 
60 -3.01 (ND) 0.89 
72 -3.89 (ND) 0.95 

 
Keterangan : (ND) = Not Detected / Tidak terditeksi 
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Lampiran 14. Data Daya Cerna Tempe Sorgum Coklat 

Ulangan I 
Waktu 

fermentasi 
(jam) % Protein 

HCl 0,02 N 
(ml) 

Protein Tercerna 
(mg) 

Protein 
Awal 
(mg) 

Daya Cerna 
(%) 

0 8.01 1.3 10.51 20.01 52.50 
12 7.53 1.3 10.51 18.82 55.81 
24 7.88 1.31 10.86 19.70 55.11 
36 9.11 1.43 15.06 22.76 66.15 
48 9.81 1.5 17.51 24.51 71.43 
60 10.33 1.56 19.61 25.83 75.93 
72 10.68 1.62 21.71 26.70 81.31 

 
Ulangan II 

Waktu 
fermentasi 

(jam) % Protein 
HCl 0,02 N 

(ml) 
Protein Tercerna 

(mg) 

Protein 
Awal 
(mg) 

Daya Cerna 
(%) 

0 8.01 1.55 10.1558 20.01 50.75 
12 7.40 1.55 10.1558 18.50 54.90 
24 7.88 1.62 12.6072 19.70 64.00 
36 9.11 1.64 13.3076 22.76 58.46 
48 9.81 1.75 17.1598 24.51 70.00 
60 10.33 1.78 18.2104 25.83 70.51 
72 10.68 1.85 20.6618 26.70 77.38 

 
Ulangan III 

Waktu 
fermentasi 

(jam) % Protein 
HCl 0,02 N 

(ml) 
Protein Tercerna 

(mg) 

Protein 
Awal 
(mg) 

Daya Cerna 
(%) 

0 8.01 1.6 10.51 20.01 52.50 
12 7.53 1.6 10.51 18.82 55.81 
24 7.88 1.65 12.26 19.70 62.22 
36 9.11 1.7 14.01 22.76 61.54 
48 9.81 1.8 17.51 24.51 71.43 
60 10.33 1.85 19.26 25.83 74.58 
72 10.68 1.9 21.01 26.70 78.69 

 
Waktu fermentasi (jam) Rata-rata daya Cerna (%) SD 

0 51.91 1.01 
12 55.51 0.53 
24 60.45 4.70 
36 62.05 3.87 
48 70.95 0.82 
60 73.67 2.82 
72 79.13 2.00 

 


