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Profil kandungan daidzein dan genistein pada tempe gembus 

selama proses fermentasi  

 

Widiastuti Agustina 

M.0300049 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Konsumsi masyarakat dewasa ini telah bergeser dari bahan makanan 

hewani ke bahan makanan nabati. Hal ini terjadi karena masyarakat berusaha 

menghindari makanan dengan kadar kolesterol tinggi. Masyarakat telah 

mengetahui bahwa terdapat korelasi yang positif antara penyakit jantung koroner 

dengan kadar kolesterol yang tinggi dalam serum darah. Bahan makanan hewani 

banyak mengandung kolesterol, sedangkan bahan makanan nabati tidak banyak 

mengandung kolesterol (Ratnawati, Adnan dan  Indrati, 1999). 

Somaatmadja (1974) menyatakan bahwa salah satu sumber protein nabati 

adalah kedelai. Kedelai (Glycine max (L) Merril) mempunyai arti penting bagi 

sumber protein dalam makanan di Indonesia. Alasan utama kedelai diminati 

masyarakat luas di dunia adalah dalam biji kedelai terdapat kandungan gizi yang 

tinggi, terutama kandungan protein nabati ( Sunarno dan Ariani, 2001). 

Kasmidjo (1990) menyatakan bahwa kedelai dan produk olahannya 

mengandung senyawa isoflavon. Senyawa-senyawa isoflavon  dalam kedelai 

berada dalam bentuk glukosida isoflavon, yaitu genistin, daidzin dan glisitin dan 

dalam bentuk aglukan isoflavon, yaitu genistein (5,7,4’-trihidroksi isoflavon), 

daidzein (7,4’-dihidroksi isoflavon) dan glisitein (6-metoksi-7,4’-dihidroksi 

isoflavon). Pawiroharsono (2001) menyebutkan bahwa senyawa isoflavon 

mempunyai potensi sebagai antitumor/antikanker, antivirus dan antikolesterol. 
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Menurut Naim dkk. (1974) dalam Restuhadi (1993), 99% dari isoflavon 

yang terdapat pada biji kedelai merupakan glukosida isoflavon. Glukosida ini 

dapat terhidrolisis menjadi aglukan isoflavon dan glukosa. Selama proses 

pengolahan, baik melalui proses fermentasi maupun non fermentasi, senyawa 

isoflavon dapat mengalami transformasi, terutama melalui proses hidrolisis 

sehingga dapat diperoleh senyawa isoflavon bebas yang disebut aglukan isoflavon 

yang lebih tinggi aktivitasnya. Senyawa aglukan isoflavon tersebut adalah 

genistein, daidzein dan glisitein. 

Mazur (1998) menyampaikan bahwa dari beberapa bahan pangan yang 

telah dianalisis, diketahui kedelai menempati urutan pertama, mengandung 

daidzein sebesar 10,5 – 85 mg/100 g berat kering dan genistein sebesar 26,8 – 

120,5 mg/100 g berat kering (Yulianto, 2003). Dziedzic dan Dick (1982) 

menemukan adanya senyawa isoflavon daidzein dan genistein dalam biji kedelai 

yang mengalami germinasi. Genistein dan daidzein mempunyai aktifitas biologis 

sebagai antifungi, antioksidan dan antihemolitik (Ariani, 1997).  

Di Indonesia kedelai diolah menjadi beberapa makanan, antara lain tempe, 

tahu, kecap, tauco, dan oncom. Lestari dan Hasan (1994) mengungkapkan bahwa 

tahu merupakan salah satu makanan tradisional dengan bahan dasar kedelai yang 

sangat digemari oleh penduduk Indonesia dan sering dijumpai sebagai makanan 

dalam menu sehari-hari, baik sebagai lauk-pauk maupun sebagai makanan 

sambilan (Ariani, 1997). Koswara (1992) menyatakan bahwa proses pembuatan 

tahu secara umum dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu pembuatan susu kedelai 

dan penggumpalan protein susu kedelai sehingga dihasilkan “dadih” yang 

kemudian dipres dan dicetak menjadi tahu (Ariani, 1997). 

Proses pembuatan tahu menghasilkan limbah padat dan limbah cair. 

Limbah padat tahu sering dikenal sebagai ampas tahu. Prabowo (1983)  

menyampaikan bahwa ampas tahu dalam keadaan basah dan kering mempunyai 

kandungan protein yang relatif sama yaitu 29,00% dan 27,98% bahan kering 

(Marnani, 2002). Ampas tahu dalam masyarakat tradisional sering dimanfaatkan 

sebagai makanan bahan ternak dan sebagai bahan pembersih lantai. Namun 

demikian, ampas tahu masih dapat diolah lebih lanjut melalui proses fermentasi 
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menghasilkan tempe gembus yang dikonsumsi sebagai salah satu alternatif bahan 

makanan. 

Tempe Gembus merupakan bahan makanan hasil fermentasi ampas tahu 

oleh Rhizopus oligosporus. Selama ini tempe gembus kurang populer 

dibandingkan tempe kedelai. Hal ini karena bahan dasar tempe gembus adalah 

dari ampas atau sisa (Kasmidjo, 1990).   

Tempe gembus sebagai hasil fermentasi antara ampas tahu dengan 

Rhizopus oligosporus diperkirakan masih mengandung senyawa-senyawa 

isoflavon. Pada penelitian ini profil kandungan isoflavon daidzein dan genistein 

dibuat untuk mengetahui kadar daidzein dan genistein tertinggi dalam tempe 

gembus selama proses fermentasi.  

 

B. Perumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Tempe gembus merupakan salah satu bahan makanan berbahan dasar 

kedelai yang merupakan hasil fermentasi ampas tahu dengan Rhizopus 

oligosporus. Ampas tahu merupakan limbah padat kedelai terekstraksi pada 

proses pembuatan tahu. Ekstraksi tepung kedelai (pada pembuatan isolat tepung 

kedelai) meninggalkan sekitar 19% isoflavon pada limbah padat tepung kedelai. 

Isoflavon yang terkandung dalam kedelai dan hasil olahannya berada 

dalam bentuk glukosida isoflavon (daidzin, genistin dan glisitin) dan dalam 

bentuk aglukan isoflavon (daidzein, genistein, dan glisitein). Selama proses 

pengolahan dan fermentasi kedelai menjadi tempe terjadi biokonversi isoflavon 

dari glukosida isoflavon menjadi aglukan isoflavon. 

  

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dibuat batasan masalah 

sebagai berikut : 

a. Ampas tahu yang digunakan diperoleh dari pengrajin tempe gembus di daerah 

Krajan, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Surakarta. 

b. Kandungan Isoflavon yang diteliti adalah daidzein dan genistein. 
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c. Fermentasi tempe gembus menggunakan inokulum berupa tepung merek 

“RAPRIMA” yang mengandung Rhizopus oligosporus NRRL 2710, produk 

Koperasi Bina Kimia LIPI Bandung, dibeli dari PRIMKOPTI Solo. 

d. Tempe gembus yang digunakan adalah hasil fermentasi hari ke-1, 2, 3 dan 4. 

e. Isolasi  isoflavon  dilakukan dengan teknik maserasi dengan metanol - air 

dilanjutkan  ekstraksi dengan heksana kemudian dengan etil asetat. 

f. Identifikasi dan analisis isoflavon dilakukan dengan Kromatografi Lapis Tipis 

(KLT) dan HPLC. 

 3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, rumusan 

masalah penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Apakah di dalam tempe gembus terdapat kandungan isoflavon daidzein dan 

genistein? 

b. Bagaimana kadar isoflavon daidzein dan genistein pada tempe gembus hasil 

fermentasi hari ke-1, 2, 3 dan 4? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui kandungan senyawa isoflavon daidzein dan genistein dalam 

tempe gembus. 

2. Mengetahui kadar isoflavon daidzein dan genistein pada tempe gembus hasil 

fermentasi hari ke-1, 2, 3 dan 4. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis, dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya pada 

bidang ilmu kimia organik dan kimia pangan, serta diharapkan dapat dijadikan 

sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. 

2. Secara praktis, dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 

kandungan isoflavon daidzein dan genistein dalam tempe gembus, sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomis dari bahan makanan tersebut.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Kedelai 

Kedelai (Glycine max (L) Merril) termasuk famili 

Leguminoceae dan berasal dari Cina. Sumber genetik kedelai tumbuh 

di daerah pegunungan Cina Tengah dan Barat serta dataran rendah 

sekitarnya. Tanaman tersebut selanjutnya menyebar ke berbagai 

negara yang telah mengenal pertanian. Di Indonesia, kedelai ditanam 

sejak tahun 1750 di Pulau Jawa dan Bali (Rukmana dan Yuniarsih, 

1996 dalam Nurkhayati, 2002). 

 

a. Morfologi Tanaman Kedelai 

Kedelai merupakan tanaman semusim, berupa semak rendah, 

tumbuh tegak,  berdaun  lebat  dengan  beragam  morfologi.  Tinggi  

tanaman  berkisar  10-20 cm, dapat bercabang sedikit atau banyak 

tergantung kultivar dan lingkungan hidup. Kultivar berdaun lebar 

dapat memberikan hasil biji yang lebih tinggi karena mampu 

menyerap sinar matahari yang lebih banyak jika dibandingkan dengan 

kultivar berdaun sempit.   

Taksonomi dari Glycine max (L) Merril adalah sebagai berikut 

(Lamina, 1989): 

Ordo : Polypetales 

Famili : Leguminoceae 

Sub Famili : Papilionodeae 

Genus : Glycine 
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Sub Genus : Soja 

Spesies : Glycine max (L) Merril 

 

b. Kandungan Gizi Kedelai 

 Wolf dan Cowan (1971) mengungkapkan bahwa komposisi 

kimia kedelai tergantung pada varietas, kesuburan tanah dan  kondisi  

iklim  (Ariani, 1997). Suprapto (1993) dalam Nurkhayati (2002) 

menyebutkan bahwa kedelai mengandung asam-asam amino penting, 

yaitu isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan 

dan valin. Liu (1997) menyebutkan bahwa kedelai mengandung 

fosfolipid, vitamin, mineral, inhibitor tripsin, asam fitat, oligosakarida 

dan isoflavon. 

 Komposisi kimia rata-rata kedelai utuh dalam bentuk biji kering 

tiap 100 gram ditunjukkan pada Tabel 1 (Direktorat Gizi DEPKES RI, 

1972). 

 

Tabel 1. Komposisi Kimia Rata-rata Kedelai Utuh tiap 100 gram 

Komposisi Kimia Kadar (gram) 

Protein*) 

Lemak 

Karbohidrat 

Kalsium 

Phosphor 

Besi 

Air 

Vitamin B1 

34,9 

18,1 

34,8 

22,7 x 10-2 

58,5 x 10-2 

80,0 x 10-4 

75,0 x 10-4 

11,0 x 10-4 
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Vitamin A           11,0 x 101   

(SI) 
*) Kadar protein dihitung berdasarkan N total 

 

2. Tahu 

 Tahu merupakan salah satu contoh makanan dengan bahan 

dasar kedelai yang diolah tanpa fermentasi. Koswara (1992) 

menyatakan bahwa tahu adalah hasil pengendapan protein kedelai 

(Ariani, 1997). Menurut Sofyan (1982), tahu adalah hasil 

pengendapan protein susu kedelai dengan penambahan asam atau 

garam dan sudah lama dikenal di Cina. Pengendapan tersebut dapat 

berlangsung dengan lebih cepat bila sedikit asam atau garam tersebut 

ditambahkan pada susu panas. Hampir 90% atau mungkin lebih, 

protein kedelai dimakan dalam bentuk tahu (Markley, 1951 dalam 

Sofyan, 1982). Di Eropa dan Amerika, makanan ini dikenal dengan 

nama soybean cheese (Sofyan, 1982).  

 Girindra (1979) menyebutkan bahwa protein merupakan zat gizi 

yang menempati posisi terbesar dalam tahu. Oleh karena itu, tahu 

sangat potensial sebagai pensuplai kebutuhan protein bagi masyarakat. 

Ditinjau dari nilai gizinya, tahu merupakan sumber protein yang 

lengkap karena kandungan protein kedelai mengandung asam amino 

yang hampir menyamai susunan asam amino hewani (Haryani, 2002). 

Kandungan gizi tahu tiap 100 gram dapat dilihat dalam Tabel 2 

(Ismiyati dan Hariyati, 2000 dalam Haryani, 2002). 

 

Tabel 2. Komposisi Zat Gizi Tiap 100 gram Tahu 
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Komposisi Zat Gizi Tiap 100 Gram Tahu 

Zat Gizi Jumlah Zat Gizi Jumlah 

Energi 

Protein 

Lemak 

Karbohidrat 

Serat 

Air 

63 kal 

7,9 gram 

4,1 gram 

0,4 gram 

0,1 gram 

86,7 gram 

Abu 

Kalsium 

Besi 

Vitamin B10 

Vitamin B20 

Niacin 

0,9 gram 

150 gram 

2,2 mg 

0,4 mg 

0 0,2 mg 

0,4 mg 

 

3. Ampas Tahu 

 Pembuatan susu kedelai dan tahu di dalam pabrik menghasilkan 

sejumlah besar residu (ampas) sebagai limbah produksi dan 

pembuangannya dapat menyebabkan masalah lingkungan yang besar. 

Ampas tahu biasanya digunakan untuk pakan ternak, karena masih 

mengandung protein dan berasal dari kedelai yang telah dimasak. 

Selain itu ampas tahu juga dimanfaatkan sebagai bahan pembersih 

lantai dan bahan baku pembuat tempe gembus (tempe dengan bahan 

dasar ampas tahu), tempe bongkrek (tempe dengan bahan dasar ampas 

tahu dan ampas kelapa) dan oncom (semacam tempe yang dibuat dari 

ampas tahu dan bungkil kacang tanah). 

 Ampas tahu dalam keadaan basah dan kering mempunyai 

kandungan protein yang relatif sama yaitu 29,00% dan 27,98% bahan 

kering (Prabowo, 1983 dalam Marnani, 2002). 

4. Tempe Gembus 

Di Indonesia, hasil fermentasi kedelai atau kacang-kacangan oleh 

Rhizopus sp. disebut tempe. Oleh karena itu nama tempe tergantung dari bahan 

yang digunakan. Tempe dari kedelai disebut tempe sedangkan yang terbuat dari 
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ampas tahu, kacang tolo, kacang benguk, dan ampas kelapa masing-masing 

disebut tempe gembus, tempe tolo, tempe benguk dan tempe bongkrek (Sarwono, 

2000). 

 Tempe gembus ialah tempe yang terbuat dari ampas tahu. Nama ini tidak 

menggambarkan bahan asalnya. Nama gembus menggambarkan keadaan 

fisik/tekstur bahan dasar dan tekstur tempe yang dihasilkan, berasal dari bahasa 

Jawa yang menggambarkan sesuatu yang lunak tetapi mempunyai bentuk tetap.  

Seperti diketahui, tahu diproduksi dari sari kedelai. Sari kedelai ini diekstrak 

dengan air dari kedelai yang telah digiling secara basah lalu disaring dan diperas. 

Ampas sisa saringan dan perasan inilah yang digunakan sebagai bahan dasar 

tempe gembus. Bahan tersebut masih kaya akan minyak, sehingga memiliki rasa 

yang gurih. Dari sudut nilai gizi, tempe gembus hampir tidak menyumbang apa-

apa yang penting (Kasmidjo, 1990). Gandjar dan Slamet (1972) dalam Kasmidjo 

(1990) melaporkan bahwa tempe gembus bebas dari senyawa-seyawa racun. 

Triyono, Pujamulyani dan Sutardi (2002) menyebutkan bahwa tempe 

gembus mengandung banyak protein terlarut. Protein terlarut merupakan protein 

yang mudah diserap usus. Kandungan protein terlarut tempe gembus sebesar 

39,39% dari total proteinnya (Nurkhayati, 2002). 

 

5. Isoflavon 

Isoflavon merupakan salah satu senyawa yang termasuk dalam 

golongan flavonoid (1,2-diarilpropan) (Restuhadi, 1993). Meskipun 

flavonoid ditemukan pada berbagai familia tanaman pada jaringan 

yang berbeda-beda, isoflavon hanya berada pada sedikit jenis tanaman 

(Liu, 1997).  

Senyawa isoflavon terdistribusi secara luas pada bagian-bagian 

tanaman, baik pada akar, batang, daun maupun buah, sehingga 

senyawa ini secara tidak disadari juga ikut dalam menu sehari-hari. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa senyawa isoflavon  tidak 
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membahayakan bagi tubuh dan bahkan sebaliknya dapat memberikan 

manfaat pada kesehatan (Pawiroharsono, 2001).  

Jenis isoflavon di alam sangat bervariasi. Di antaranya telah 

berhasil diidentifikasi senyawa kimianya dan bahkan telah diketahui 

fungsi fisiologisnya dan telah dimanfaatkan untuk obat-obatan. 

Berbagai potensi senyawa isoflavon untuk keperluan kesehatan antara 

lain:  

a. Anti-tumor/Anti-kanker 

Senyawa flavonoid dan isoflavonoid banyak disebut-sebut 

berpotensi sebagai anti-tumor/anti-kanker. Dari sejumlah senyawa 

flavonoid dan isoflavonoid, yang banyak disebut-sebut berpotensi 

sebagai anti-tumor/anti-kanker adalah genistein yang merupakan 

aglukan isoflavon (bebas). 

b.  Anti-virus 

Sifat anti-virus senyawa isoflavon terutama ditunjukkan oleh 

senyawa aglukan. Sebaliknya, isoflavon dalam bentuk glukosida tidak 

mempunyai efek anti-virus.  

c.  Anti-kolesterol 

Efek isoflavon terhadap penurunan kolesterol telah terbukti 

tidak saja pada binatang percobaan seperti tikus dan kelinci, tetapi 

juga pada manusia.  

Senyawa isoflavon merupakan senyawa metabolit sekunder 

yang banyak disintesa oleh tanaman. Namun tidak sebagaimana 

layaknya senyawa metabolit sekunder, senyawa ini tidak disintesa 

oleh mikroorganisme. Dengan demikian mikroorganisme tidak 
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memiliki kandungan senyawa ini. Oleh karena itu, tanaman 

merupakan sumber utama senyawa isoflavon di alam.  

 Kandungan isoflavon pada kedelai berkisar 2-4 mg/g kedelai. Senyawa 

isoflavon ini pada umumnya berupa senyawa kompleks atau konjugasi dengan 

senyawa gula melalui ikatan glukosida. Jenis isoflavon ini terutama adalah 

daidzin, genistin dan glisitin. Bentuk senyawa demikian ini memiliki aktivitas 

fisiologis kecil (Pawiroharsono, 2001).  Strutur daidzin, genistin dan glisitin dapat 

dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Struktur Daidzin, Genistin dan Glisitin 

 

Selama proses pengolahan, baik melalui fermentasi maupun proses 

non-fermentasi, senyawa isoflavon dapat mengalami biokonversi, terutama 

melalui proses hidrolisis sehingga dapat diperoleh senyawa isoflavon bebas yang 

disebut aglukan yang lebih tinggi aktivitasnya. Senyawa aglukan tersebut adalah 

genistein (5,7,4’-trihidroksi isoflavon), daidzein (7,4’-dihidroksi isoflavon) dan 

glisitein (6-metoksi-7,4’-dihidroksi isoflavon) (Pawiroharsono, 2001). Struktur 

dan sifat kimia daidzein dan genistein ditampilkan pada Gambar 2 dan 3.  Reaksi 
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b-glukosidase 

+ H2O 

+ H2O 

Daidzein Daidzin 

hidrolisis glukosida isoflavon menjadi aglukan isoflavon ditampilkan pada 

Gambar 4. 

O

HO O

OH
Daidzein  

Nama kimia : Daidzein, 7,4’-dihidroksi isoflavon 

Rumus molekul : C15H10O4 

Berat molekul : 254,2 

Kelarutan : Tidak larut dalam air 

Gambar 2. Struktur dan Sifat Kimia Daidzein (www.gettingwell.com) 

OOH

HO O

OH
Genistein  

Nama kimia : Genistein, 5,7,4’-trihidroksi isoflavon 

Rumus molekul : C15H10O5 

Berat molekul : 270,2 

Kelarutan : Larut dalam metanol dan etanol, sukar larut dalam 

air 

Gambar 3. Struktur dan Sifat Kimia Genistein (www.abatra.com) 
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Gambar 4. Reaksi Hidrolisis Glukosida Isoflavon menjadi Aglukan Isoflavon 

Senyawa aglukan isoflavon daidzein dan genistein dapat mangalami 

transformasi lebih lanjut membentuk senyawa baru, yaitu faktor-2 (6,7,4’-

trihidroksi isoflavon) (Pawiroharsono, 2001). Senyawa faktor-2 ini tidak dijumpai 

pada kedelai yang tidak difermentasi (Trilaksani, 2003). Reaksi biokonversi 

daidzein dan genistein menjadi faktor-2 ditampilkan pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Reaksi Biokonversi Aglukan Isoflavon menjadi Faktor-2 

 

6. Ekstraksi 

 Ekstraksi adalah salah satu pemisahan kimia berdasarkan atas kelarutan 

komponen yang dipisahkan dengan pelarut yang digunakan.. Ekstraksi pada 

padatan biasanya digunakan untuk memisahkan senyawa hasil alam dari jaringan 

kering tumbuhan, mikroorganisme dan hewan. Metode ekstraksi yang tepat 

ditentukan oleh tekstur, kandungan air bahan-bahan yang akan diekstrak dan 

senyawa-senyawa yang akan diisolasi (Padmawinata, 1987 dalam Cahya, 2003).  

 Prinsip ektraksi didasarkan pada distribusi zat terlarut dengan 

perbandingan tertentu antara dua pelarut yang tidak saling bercampur, seperti 

benzen, karbontetraklorida, atau kloroform. Batasannya adalah zat terlarut dapat 

ditransfer pada jumlah yang berbeda dalam kedua fase pelarut. Teknik ini dapat 

digunakan untuk kegunaan preparatif, pemurnian, memperkaya, pemisahan serta 

analisis pada semua skala kerja (Saptorahardjo, 2002). 

 Ekstraksi biasanya dimulai dengan menggunakan pelarut organik secara 

berurutan dengan kepolaran yang semakin meningkat. Digunakan pelarut heksan, 

eter, petroleum eter atau kloroform untuk seyawa yang kepolarannya rendah. 

Selanjutnya digunakan pelarut yang lebih polar seperti alkohol dan etil asetat 

untuk mengambil senyawa-senyawa yang lebih polar. Ekstraksi berikutnya 

menggunakan air untuk mengambil senyawa polar seperti asam amino dan 

karbohidrat (Rusdi, 1988 dan Padmawinata, 1987 dalam Cahya, 2003).

 Pemilihan pelarut berdasarkan kaidah “like dissolve like” yang berarti 

suatu senyawa polar akan larut dalam pelarut polar dan juga sebaliknya, senyawa 

non polar akan larut dalam pelarut non polar (Sastrohamidjojo, 1991).  

 Berbagai macam pelarut yang dapat digunakan dalam ekstraksi 

ditampilkan dalam Tabel 3. 
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Tabel 3. Pelarut untuk Ekstraksi (Landgrebe, 1993) 

Pelarut Titik Didih 

(0C) 

Titik Lebur 

(0C) 

Konstanta 

Dielektrik 

Air 100 0 78,5 

Asetonitril 82 -44 37,0 

Metanol 65 -98 32,6 

Etanol 78 -117 24,3 

Aseton 56 -95 20,7 

Isopropil alkohol 82 -90 18,3 

Etil asetat 77 -84 6,0 

Kloroform 61 -64 4,8 

Dietil eter 35 -116 4,3 

Toluen 111 -95 2,4 

Benzen 80 6 2,3 

Karbon tetraklorida 76 -23 2,2 

Sikloheksana 81 7 2,0 

Heksana 68 -95 1,9 
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 Maserasai adalah cara ekstraksi yang paling sederhana. Bahan yang akan 

diekstraksi dihaluskan dan disatukan dengan bahan pengekstraksi. Selanjutnya 

rendaman tersebut disimpan terlindung dari cahaya langsung (mencegah reaksi 

yang dikatalisis cahaya atau perubahan warna) dan dikocok kembali. Waktu 

lamanya maserasi berbeda-beda. Setelah selesai waktu maserasi, artinya 

keseimbangan antara bahan yang diekstraksi pada bagian dalam sel dengan yang 

masuk ke dalam cairan telah tercapai, maka proses difusi segera berakhir. 

Persyaratannya adalah bahwa rendaman tadi harus dikocok berulang-ulang, untuk 

menjamin keseimbangan konsentrasi bahan ekstraktif yang lebih cepat dalam 

cairan. Secara teoritis pada suatu maserasi tidak memungkinkan terjadinya 

ekstraksi absolut. Semakin besar perbandingan bahan yang diekstraksi terhadap 

cairan pengekstraksi, akan semakin banyak hasil yang diperoleh (Soewandhi, 

1995). 

 

7. Kromatografi Lapis Tipis 

 Kromatografi Lapis Tipis (KLT) merupakan metode pemisahan 

komponen-komponen atas dasar perbedaan adsorbsi oleh fase diam di bawah 

gerakan pelarut pengembang atau pelarut pengembangan campur (Mulya dan 

Suharman, 1995). 

 Teknik Kromatografi Lapis Tipis dikembangkan tahun 1938 oleh Ismailoff 

dan Schaiber. Adsorben dilapiskan pada lempeng kaca yang bertindak sebagai 

penunjang fase diam. Fase bergerak akan merayap sepanjang fase diam dan 
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terbentuklah kromatogram. Metode ini sederhana, cepat dalam pemisahan dan 

sensitif. Kecepatan pemisahan tinggi dan mudah untuk memperoleh kembali 

senyawa-senyawa yang terpisahkan (Saptorahardjo, 2002). 

Pada KLT pemisahan yang terjadi berlangsung secara adsorbsi. Fase diam 

atau penyerap yang bisa digunakan sebagai pelapis plat adalah silika gel (SiO2), 

selulosa, alumina (Al2O3) dan kieselgur (tanah diatome). Kebanyakan penyerap 

yang digunakan adalah silika gel, dimana telah tersedia plat yang siap pakai 

(Padmawinata, 1991).  

Pelarut sebagai fasa gerak atau eluen merupakan faktor yang 

menentukan gerakan komponen-komponen dalam campuran. Pemilihan pelarut 

tergantung pada sifat kelarutan komponen tersebut terhadap pelarut yang 

digunakan. Fase gerak yang lebih polar digunakan untuk mengelusi senyawa-

senyawa yang adsorbsinya kuat, sedangkan fasa gerak yang kurang polar 

digunakan untuk mengelusi senyawa yang adsorbsinya lemah (Sastrohamidjojo, 

1991). 

Kromatogram pada KLT merupakan noda-noda yang terpisah 

setelah visualisasi dengan cara fisika atau kimia. Visualisasi secara fisika yaitu 

dengan melihat noda kromatogram yang mengabsorpsi radiasi ultraviolet atau 

berfluoresensi dengan radiasi ultraviolet pada panjang gelombang 254  nm dan 

365 nm.  

Visualisasi dengan cara kimia adalah dengan mereaksikan 

kromatogram dengan pereaksi warna yang memberikan warna atau fluoresensi 

yang spesifik. Visualisasi cara kimia ini dilakukan dengan cara penyemprotan 

dengan atomizer atau memberikan uap zat kimia pada kromatogram atau dengan 

cara pencelupan ke dalam pereaksi penampak warna (Mulya dan Suharman, 

1995). 

Analisis sutu senyawa dalam KLT biasanya dilakukan dengan 

membandingkan kromatogram yang dihasilkan dengan kromatogram senyawa 

standarnya. Pengamatan biasanya dilakukan berdasarkan pada kedudukan dari 

noda relatif terhadap batas pelarut yang dikenal sebagai harga Rf (Retardation 
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factor) (Cahya, 2003). Harga Rf dinyatakan sebagai berikut (Sastrohamidjojo, 

2002): 

Rp
Rs

Rf =  

 Dimana : 

Rf   = Retardation factor 

Rs    = jarak yang digerakkan oleh senyawa dari titik awal 

Rp   = jarak yang digerakkan oleh pelarut dari titik awal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.  Kromatogram KLT 

8. HPLC 

 Prinsip dasar HPLC adalah pemisahan komponen-komponen dalam 

sampel dengan cara mengalirkan sampel tersebut melewati suatu kolom, yang 

selanjutnya dilakukan pengukuran kadar masing-masing komponen tersebut 

dengan suatu detektor. Sampel dalam hal ini dibawa oleh carrier atau disebut fase 

gerak (mobile phase), sedangkan kolom berisi suatu bahan yang disebut fase diam 

(stationary phase)  yang berfungsi memisah-misahkan komponen sampel. Fase 

gerak sering disebut solvent atau eluen. Pemisahan komponen-komponen sampel 

terjadi karena perbedaan interaksi antara fase diam dengan komponen sampel. 

Ada komponen yang ditahan lebih kuat dan ada yang ditahan secara lemah. Yang 

ditahan lebih lemah akan keluar dari kolom terlebih dahulu dan yang ditahan lebih 

kuat akan keluar lebih akhir (Skoog dan Learly, 1992). 

R
s 

Rp 
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 Pemisahan senyawa golongan flavonoid dengan HPLC dapat dilakukan 

menggunakan kolom m-Bondapak C-18, fase gerak yang digunakan adalah air-

asam asetat-metanol atau air-asetonitril dengan perbadingan yang sesuai dengan 

sifat kepolaran dari senyawa yang akan dipisahkan (Padmawinata, 1988). 

 Idealnya profil kromatogram HPLC merupakan suatu garis tegak lurus 

bagi masing-masing komponen. Akan tetapi keadaan demikian tidak akan 

dijumpai pada pelaksanaan analisis dengan HPLC. Kromatogram HPLC 

merupakan relasi antara tanggapan detektor sebagai ordinat dan waktu sebagai 

absis pada sistem koordinat Cartesian, dimana titik nol dinyatakan sebagai saat 

dimulainya injeksi sampel. Sampel yang diinjeksikan menuju kolom analisis tidak 

langsung secara serempak molekul-molekulmya berkumpul di satu titik. 

Demikian pula tiap-tiap komponen akan mengalami hambatan fase diam di dalam 

kolom dengan waktu yang berbeda. Oleh sebab itu semua komponen tidak 

serempak keluar dari kolom. Keluarnya komponen dari kolom secara random dan 

demikian pula respon detektor terhadap komponen yang keluar dari kolom tidak 

serempak terhadap seluruh molekul (Mulya dan Suharman, 1995). 

 Analisis kuantitatif pada HPLC dilakukan dengan membandingkan luas 

puncak kromatogram sampel dengan luas puncak kromatogram senyawa standar 

yang konsentrasinya telah diketahui (Purwoko, Pawiroharsono dan Gandjar, 

2001). 

                          xCstd
Lstd
Lspl

Cspl =  

dimana : 

Cspl    = konsentrasi sampel   

Cstd    = konsentrasi standar   

Lspl = luas area sampel 

Lstd = luas area standar 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Ampas tahu merupakan limbah padat yang dihasilkan pada proses 

pembuatan tahu. Fermentasi ampas tahu dengan Rhizopus oligosporus 
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menghasilkan tempe gembus. Selama ini tempe gembus kurang populer 

dibandingkan tempe kedelai karena bahan dasar tempe gembus adalah dari ampas 

atau sisa. 

Proses pembuatan isolat protein kedelai masih menyisakan 19% 

isoflavon yang tidak terekstrak dari total kandungan isoflavon pada tepung 

kedelai. Analog dengan hal tersebut, maka ampas tahu diperkirakan masih 

mengandung isoflavon yang tidak terekstrak pada proses pembuatan tahu. 

Senyawa isoflavon merupakan senyawa flavonoid yang mempunyai aktifitas 

antioksidatif dan antihemolitik. 

Senyawa isoflavon yang terdapat pada ampas tahu, sebagaimana 

terdapat pada bahan awalnya yaitu kedelai, umumnya berupa senyawa kompleks 

atau konjugasi senyawa gula melalui ikatan glukosida. Jenis isoflavon ini 

terutama adalah daidzin, genistin dan glisitin. Selama proses fermentasi ampas 

tahu menjadi tempe gembus, senyawa-senyawa glukosida isoflavon tersebut dapat 

mengalami transformasi menjadi aglukan isoflavon, yaitu daidzein (7,4’-

dihidroksi isoflavon), genistein (5,7,4’-trihidroksi isoflavon) dan glisitein (6-

metoksi-7,4’-dihidroksi isoflavon). Dengan  demikian, dengan waktu fermentasi 

yang berbeda-beda (1, 2, 3 dan 4 hari) maka diperkirakan kandungan isoflavon 

pada tempe gembus juga berbeda-beda. 

Isolasi isoflavon dilakukan dengan teknik maserasi menggunakan 

pelarut metanol-air dilanjutkan dengan ekstraksi cair-cair menggunakan heksana 

kemudian dengan etil asetat.  

Identifikasi isoflavon dilakukan dengan KLT dan HPLC. 

Penggunaan KLT dimaksudkan untuk mengetahui adanya daidzein dan genistein 

dengan membandingkan harga Rf komponen-komponen dalam sampel dengan 

harga Rf  daidzein dan genistein standar. Penggunaan HPLC dimaksudkan untuk 

mengkonfirmasi lebih lanjut adanya daidzein dan genistein dalam sampel dengan 

membandingkan waktu retensi kromatogram sampel dengan waktu retensi 

kromatogram daidzein dan genistein standar. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

21 

 

Analisis kandungan daidzein dan genistein dilakukan dengan 

membandingkan luas kromatogram sampel dengan luas kromatogram daidzein 

dan genistein standar yang konsentrasinya diketahui. 

 

C. Hipotesis 

 Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Tempe gembus memiliki kandungan isoflavon daidzein dan genistein. 

2. Kadar daidzein dan genistein pada tempe gembus berbeda-beda selama proses 

fermentasi. 
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BAB III 
METODOLOGI  PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimental laboratoris untuk 

mengetahui kandungan isoflavon daidzein dan genistein dalam tempe gembus. 

Tempe gembus dibuat dengan cara tradisional menggunakan ampas tahu dan 

inokulum berupa tepung merek “RAPRIMA” yang mengandung Rhizopus 

oligosporus NRRL 2710, produk Koperasi Bina Kimia LIPI Bandung, dibeli dari 

PRIMKOPTI Solo. Isolasi daidzein dan genistein menggunakan teknik maserasi 

dengan pelarut metanol – air, dilanjutkan ekstraksi dengan heksana kemudian 

dengan etil asetat. Identifikasi secara kimia dilakukan dengan Kromatografi Lapis 

Tipis (KLT) dan HPLC. 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2004 sampai dengan Oktober 2004. 

Isolasi isoflavon dilakukan di Sub Laboratorium Kimia Laboratorium Pusat UNS. 

Analisis dengan HPLC dilakukan  di Laboratorium Kimia Organik FMIPA UGM.  

 

C. Teknik Pengambilan Data 

1. Bahan 

 Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Ampas tahu yang diperoleh dari pengrajin tempe gembus di daerah Krajan, 

Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Surakarta. 

b. Metanol p.a (E. Merck) 

c. Heksana p.a (E. Merck) 

d. Etil asetat p.a (E. Merck) 

e. Na2SO4 anhidrat p.a (E. Merck) 

f. Kloroform p.a (E. Merck) 

g. Asam asetat glasial p.a (E. Merck) 

h. Standar Daidzein (Sigma Chemical Co.) 
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i. Standar Genistein (Sigma Chemical Co.) 

j. Inokulum tempe berupa tepung merek RAPRIMA yang mengandung 

Rhizopus oligosporus NRRL 2710 

k. Plat silika gel GF 254 

l. Metanol teknis redestilasi 

m. Heksana teknis redestilasi 

n. Aquades 

o. Aquabides 

p. Kertas saring 

 

2. Alat 

 Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Alat-alat gelas merek Pyrex 

b. Penyaring buchner KNF Neuberger D-79112 Frelburg 

c. Seperangkat alat rotary evaporator merek Buchi 

d. Bejana KLT 

e. Pipa kapiler 

f. Lampu UV254/365 Cole-parmer 9815 

g. Seperangkat alat HPLC merek Perkin Elmer 

h. Blender merek Philips 

i. Eksikator 

 

D. Cara Kerja 

1. Fermentasi Ampas Tahu 

 Ampas tahu sebanyak 1 kg “diuleni” sampai tidak menggumpal, kemudian 

dikukus selama 45 menit. Ampas tahu kukus diangin-anginkan sampai dingin, 

kemudian diinokulasi dengan 4 gram inokulum tempe merek RAPRIMA yang 

mengandung Rhizopus oligosporus NRRL 2710. Ampas tahu yang telah 

diinokulasi, selanjutnya dimasukkan dalam plastik yang permukaannya telah 

dilubangi, kemudian difermentasi dalam waktu 1, 2, 3 dan 4 hari. Hasil fermentasi 

ampas tahu disebut sebagai tempe gembus. 
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2. Isolasi Isoflavon 

a. Maserasi Hasil Fermentasi 

 Tempe gembus hasil fermentasi hari ke-1, 2, 3 dan 4 sebanyak 100 gram 

dipotong kecil-kecil, ditambah dengan 150 mL aquades, kemudian diblender 

sampai berbentuk bubur. Bubur yang didapatkan ditambah dengan 200 mL 

metanol dan direndam selama 24 jam. Rendaman tersebut kemudian disaring 

dengan menggunakan penyaring buchner yang dilapisi kertas saring. Filtrat 

ditampung dan bagian padat direndam lagi dengan 150 mL metanol selama 24 

jam, kemudian disaring. Kedua filtrat dikumpulkan, kemudian diuapkan dengan 

rotary evaporator pada suhu 600C sampai volumenya menjadi sepertiga dari 

volume semula, atau sampai hampir semua metanol menguap. 

 

b. Ekstraksi Hasil Fermentasi 

 Filtrat hasil maserasi dimasukkan ke dalam corong pisah, kemudian 

diekstraksi dengan 5x50 mL heksana. Fase bagian bawah yang merupakan ekstrak 

bebas lemak diambil, kemudian diekstraksi lagi dengan 5x50 mL etil asetat. Fase 

bagian atas yang merupakan fase etil asetat diambil dan ditambah dengan Na2SO4 

anhidrat untuk mengikat air, kemudian disaring, sehingga didapatkan ekstrak 

bebas air. Ekstrak yang telah bebas air kemudian diuapkan dengan rotary 

evaporator pada suhu 400C sampai didapat ekstrak pekat. Ekstrak yang diperoleh 

dimasukkan ke dalam botol kosong dan diuapkan pelarutnya yang masih tersisa 

dalam eksikator. Ekstrak kering dianalisis dengan KLT dan HPLC. 

 

3. Identifikasi Isoflavon 

a. Analisis dengan Kromatografi Lapis Tipis  

 Analisis Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dilakukan dengan menggunakan 
plat silika gel GF 254 dan eluen berupa campuran kloroform –metanol (3:1 v/v), 
kloroform-metanol (5:1 v/v) dan kloroform-metanol (7:1 v/v). Sebagai penampak 
noda digunakan sinar ultra violet.  

Proses elusi dilakukan secara naik. Elusi dilakukan sepanjang 6,5 cm 
dalam bejana yang jenuh dengan eluen. Harga Rf diukur, kemudian dibandingkan 
dengan harga Rf standar. 
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b. Analisis dengan HPLC 

 Analisis dengan HPLC dilakukan dengan kondisi alat sebagai berikut : 

Kolom : Lichrospher(R) 100 RP-18 (non polar) 

Panjang Kolom : 10 cm 

Fasa Gerak : metanol : asam asetat 0,02% (57,5% : 42,5%) 

Kecepatan Alir : 1 mL/menit 

Volume Injeksi : 20 mL 

Detektor : sinar UV pada panjang gelombang 265 nm 

Suhu Oven : suhu kamar 

 Untuk memastikan jenis isoflavon yang ada dalam campuran, maka wakti 
retensi kromatogram sampel dibandingkan dengan waktu retensi kromatogram 
standar. 

 

E. Analisis Data 

 Analisis kualitatif pendahuluan kandungan isoflavon daidzein dan 
genistein dalam sampel dilakukan dengan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 
menggunakan eluen yang sesuai. Identifikasi awal adanya daidzein dan genistein 
dalam sampel dapat dilakukan dengan membandingkan harga Rf komponen-
konponen dalam sampel dengan harga Rf daidzein dan genistein standar. 

 Konfirmasi keberadaan isoflavon daidzein dan genistein dalam sampel 
lebih lanjut dilakukan dengan analisis menggunakan HPLC. Keberadaan isoflavon 
daidzein dan genistein dalam sampel dapat diketahui dengan membandingkan 
waktu retensi kromatogram sampel dengan waktu retensi dari kromatogram 
daidzein dan genistein standar. 

 Analisis kuantitatif untuk mengetahui konsentrasi daidzein dan genistein 
dalam sampel dilakukan dengan menghitung luas puncak kromatogram yang 
mempunyai waktu retensi yang sama dengan waktu retensi daidzein dan genistein 
standar. Konsentrasi daidzein dan genistein dalam sampel dapat diketahui dengan 
membandingkan luas kromatogram sampel dengan luas kromatogram daidzein 
dan genistein standar yang konsentrasinya telah diketahui.  

 Konsentrasi daidzein dan genistein dalam sampel dapat diperoleh dengan 
perhitungan sebagai berikut : 

                          xCstd
Lstd
Lspl

Cspl =  

dimana : 

Cspl  = konsentrasi sampel 

Cstd  = konsentrasi standar 
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Lspl  = luas area sampel 

Lstd  = luas area standar 

 

F. Penafsiran dan Penyimpulan Hasil 

 Tempe gembus merupakan salah satu bahan makanan berbahan dasar 
kedelai, hasil fermentasi antara ampas tahu dengan Rhizopus oligosporus. Selama 
proses pengolahan dan fermentasi tempe gembus, terjadi biokonversi glukosida 
isoflavon menjadi aglukan isoflavon, yaitu dari daidzin dan genistin menjadi 
daizein dan genistein. Hasil fermentasi diekstraksi untuk mendapatkan isoflavon 
yang diharapkan, yaitu daidzein dan genistein.  

Uji kualitatif pendahuluan dilakukan dengan Kromatografi Lapis Tipis 
(KLT). Adanya komponen-komponen dalam sampel yang mempunyai harga Rf 
yang relatif sama dengan harga Rf daidzein dan genistein standar menunjukkan 
bahwa dalam sampel tersebut terdapat kandungan daidzein dan genistein.  

Konfirmasi keberadaan daidzein dan genistein dalam sampel lebih lanjut 
dilakukan dengan analisis HPLC. Adanya puncak kromatogram yang mempunyai 
waktu retensi yang relatif sama dengan waktu retensi kromatogram daidzein dan 
genistein standar menunjukkan adanya daidzein dan genistein dalam sampel. 
Spiking kromatografi dilakukan untuk menambah keyakinan bahwa sampel 
tersebut benar-benar mengandung daidzein dan genistein, yaitu dengan 
menginjeksikan kembali sampel dan standar secara bersama-sama ke dalam 
HPLC. Bertambahnya tinggi puncak kromatogram antara sebelum dan sesudah 
penambahan standar menunjukkan bahwa di dalam sampel tersebut benar-benar 
terdapat kandungan daidzein dan genistein. Kemurnian daizein dan genistein 
dapat dilihat dari kromatogram yang dihasilkan. Suatu senyawa yang murni akan 
menghasilkan satu puncak kromatogram. 

Konsentrasi daidzein dan genistein dalam sampel dapat diketahui dengan 
membandingkan luas kromatogram sampel dengan luas kromatogram daidzein 
dan genistein standar yang konsentrasinya telah diketahui. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pembuatan Tempe Gembus 

 Tempe gembus dibuat dari ampas tahu sebanyak 1 kg dan diinokulasi 
dengan 4 gram inokulum tempe. Ampas tahu merupakan limbah padat dari 
pembuatan tahu yang dapat diproses lebih lanjut dengan cara fermentasi 
menghasilkan tempe gembus. Ampas tahu yang digunakan merupakan ampas tahu 
yang telah “dikempa” sedemikian rupa untuk menghilangkan kandungan airnya. 
Sebelum diinokulasi, ampas tahu “diuleni” sampai tidak menggumpal dan 
teksturnya seperti remah. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengurangi 
kelembaban ampas tahu, sebab apabila ampas tahu terlalu lembab akan 
mempercepat pertumbuhan bakteri. Bakteri akan tumbuh lebih cepat daripada 
jamur sehingga tempe akan cepat membusuk. 

 

1. Pengukusan 

 Ampas tahu yang telah “diuleni” sampai berbentuk remah selanjutnya 

dikukus secara tertutup selama 45 menit. Pengukusan merupakan salah satu cara 

pemasakan yang dilakukan untuk mempersiapkan bahan, yaitu ampas tahu, 

sebelum difermentasikan. Cara pengukusan dipilih karena pada proses 

pengukusan, senyawa antigizi akan terekstraksi oleh uap air kukusan dan 

selanjutnya turun ke dalam air kukusan, sehingga ampas tahu yang dihasilkan 

akan mempunyai nilai gizi, daya cerna dan cita rasa yang lebih baik. 

 Proses pengukusan ampas tahu ini merupakan proses sterilisasi untuk 

mematikan bakteri-bakteri yang tumbuh. Disamping itu, proses pengukusan dapat 

meningkatkan ketersediaan nutrien yang diperlukan untuk pertumbuhan Rhizopus 

oligosporus. Proses pengukusan mengakibatkan beberapa spora tidak 

mengganggu pertumbuhan jamur tempe selama proses fermentasi berlangsung. 

Tujuan lain dari proses pengukusan adalah untuk memberikan air ke dalam 

butiran ampas tahu sehingga kandungan air dalam butiran ampas tahu cukup dan 

memenuhi syarat untuk pertumbuhan jamur.                                        

2. Penambahan Inokulum 

Inokulum merupakan pembawa jamur yang akan melakukan proses 

fermentasi, dengan demikian inokulum merupakan bahan yang paling penting 
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pada pembuatan tempe. Inokulum tersebut pada dasarnya adalah benih-benih 

mikroorganisme, terutama terdiri dari spora jamur Rhizopus sp. 

  

3. Pengemasan 

 Ampas tahu yang telah diinokulasi selanjutnya dikemas dengan 

menggunakan plastik. Proses pengemasan bertujuan agar proses fermentasi 

berjalan dengan baik dan untuk mencegah kontaminasi mikrobia yang akan 

mengganggu pertumbuhan jamur dalam proses fermentasi tempe.  

Jenis kemasan yang digunakan pada penelitian ini adalah plastik yang 

permukaannya telah dilubangi. Penggunaan plastik sebagai kemasan karena 

murah, tidak memerlukan proses sterilisasi dan dapat menghasilkan tempe yang 

baik. Permukaan plastik dilubangi untuk mencegah masuknya oksigen dalam 

jumlah yang berlebihan. Dengan menggunakan plastik, jumlah oksigen yang 

masuk tergantung dari jumlah lubang yang dibuat dan oksigen yang masuk akan 

merata di seluruh permukaan plastik. Miselium jamur yang telah tumbuh lebat 

akan menempel pada permukaan dalam plastik sehingga oksigen tidak dapat 

masuk berlebihan.  

 

4. Fermentasi 

 Ampas tahu yang telah diinokulasi dan dikemas selanjutnya difermantasi 

selama 1, 2, 3 dan 4 hari pada suhu kamar. Fermentasi dimaksudkan untuk 

memberikan kesempatan tumbuh kepada jamur. Produk fermentasi yang paling 

baik adalah miselium jamur yang berwarna putih atau putih kekuningan, tekstur 

dan tenunan miselium harus kompak, tebal dan tidak memproduksi bau serta rasa 

yang tidak disukai. Tempe yang kekompakannya dinilai baik, miselium jamur 

tumbuh lebat menyebar diantara butiran ampas tahu serta mampu menembus ke 

dalam butiran ampas tahu sehingga menjadi satu kesatuan yang kompak dan sulit 

dipisahkan. 
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B. Karakteristik Tempe Gembus 

 Tempe gembus yang dihasilkan dalam penelitian ini mempunyai ciri-ciri 
yang tercantum dalam Tabel 4. 

 

Tabel 4. Karakteristik Tempe Gembus 

Umur 

Fermentasi 

Warna Aroma Penampilan Keterangan 

1 hari Kuning 

muda 

Khas tempe 

gembus 

Miselium jamur 

mulai tumbuh, belum 

merata di permukaan 

Diiris tidak 

pecah 

2 hari Putih Khas tempe 

gembus 

Miselium jamur 

berwarna putih, 

tumbuh merata dan 

kompak 

Diiris tidak 

pecah 

3 hari Putih 

kekuningan 

Sedikit berbau 

amoniak 

Miselium jamur 

mulai menguning, 

tumbuh merata di 

permukaan 

Diiris tidak 

pecah 

4 hari Kuning Amoniak, 

busuk 

Miselium jamur 

berwarna kuning dan 

menyusut 

Diiris tidak 

pecah 

  

Tempe gembus hasil fermentasi hari ke-1 menunjukkan hasil bahwa ketika 

diiris tempe gembus tidak pecah. Hal tersebut menunjukkan bahwa miselium 

Rhizopus oligosporus telah mengikat butiran ampas tahu, sehingga ampas tahu 

terjalin kompak. 

Tempe gembus hasil fermentasi hari ke-2 adalah yang paling baik, yaitu 

tempe gembus berwarna putih, miselium jamur tersusun kompak dan menutupi 

seluruh permukaan serta beraroma khas tempe. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

waktu fermentasi yang paling baik dalam pembuatan tempe adalah 2 hari (48 

jam). Hasil ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Sudarmadji (1977) dalam 

Ariani (1997), bahwa untuk menghasilkan tempe yang paling baik, maka 

fermentasi dilakukan selama 48 jam.  
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Tempe gembus hasil fermentasi hari ke-3 menunjukkan bahwa miselium 

jamur mulai menguning, sedikit berbau amoniak, tetapi belum mengeluarkan bau 

busuk yang menyengat. Tempe demikian dikenal dengan tempe semangit dan 

masih layak dikonsumsi. Tempe hasil fermentasi hari ke-4 berwarna kuning, 

miselium jamur menyusut dan menimbulkan bau busuk yang menyengat. Tempe 

demikian dikenal sebagai tempe busuk dan sudah tidak layak dikonsumsi. 

 

C. Hasil Isolasi Isoflavon 

 Isoflavon merupakan salah satu bentuk senyawa flavonoid yang banyak 

ditemukan dalam bahan alam, salah satunya kedelai. Senyawa flavonoid yang 

terisolasi dan teridentifikasi dalam kedelai semuanya berada dalam bentuk 

isoflavon (Liu, 1997). 

 Isolasi isoflavon dilakukan dengan cara maserasi menggunakan pelarut 

metanol-air dilanjutkan dengan ekstraksi cair-cair menggunakan pelarut heksana 

kemudian dengan etil asetat. Proses penyiapan bahan dilakukan dengan 

memotong tempe gembus dalam ukuran kecil, kemudian ditambah dengan 150 

mL aquades dan diblender sampai berbentuk bubur. Hal ini dimaksudkan untuk 

memperkecil ukuran partikel sehingga dapat memperbesar luas permukaan, 

dengan demikian  diharapkan senyawa yang akan terekstrak akan semakin banyak 

karena interaksi antara pelarut dengan senyawa yang akan diekstrak meningkat. 

 Maserasi dilakukan dalam pelarut metanol - air. Air mempunyai konstanta 

dielektrik 78,5 yang menunjukkan sifat kepolaran tinggi, sedangkan metanol 

mempunyai konstanta dielektrik 32,6 yang menunjukkan sifat relatif polar. 

Umumnya senyawa flavonoid cukup larut dalam pelarut polar seperti metanol. 

Adanya gula yang terikat pada flavonoid menyebabkan flavonoid lebih mudah 

larut dalam air. Dengan demikian, campuran pelarut metanol - air lebih baik untuk 

mengikat senyawa-senyawa polar yang ada dalam tempe gembus. Dari proses 

maserasi didapatkan hasil berupa ekstrak berwarna kuning. Semakin lama waktu 

fermentasi, intensitas warna kuning dari ekstrak yang didapatkan tersebut 

meningkat. Ekstrak yang diperoleh selanjutnya diuapkan dengan rotary 
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evaporator pada suhu 600C sampai volumenya menjadi sepertiga dari volume 

sebelumnya atau sampai hampir semua metanol teruapkan. 

 Filtrat yang diperoleh dari hasil maserasi, kemudian diekstraksi 

menggunakan corong pisah. Ekstraksi dilakukan secara berulang-ulang sehingga 

diharapkan senyawa yang terekstrak semakin banyak. Filtrat hasil maserasi 

diekstraksi dengan 50 mL heksana sebanyak 5 kali. Heksana mempunyai 

konstanta dielektrik sebesar 1,9 yang menunjukkan sifat non polar. Ekstraksi 

dengan heksana berfungsi untuk membebaskan senyawa-senyawa non polar yang 

ada dalam filtrat, seperti asam lemak, lemak dan minyak. Fase air dikumpulkan 

dan diekstraksi lebih lanjut dengan 50 mL etil asetat sebanyak 5 kali. Etil asetat 

mempunyai konstanta dielektrik sebesar 6,0 yang menunjukkan sifat semi polar. 

Ekstraksi dengan etil asetat berfungsi untuk mengikat senyawa-senyawa isoflavon 

daidzein dan genistein yang juga mempunyai sifat semi polar. Fase etil asetat yang 

mengikat senyawa-senyawa isoflavon daidzein dan genistein tersebut ditampung 

kemudian ditambah dengan Na2SO4 anhidrat yang berfungsi untuk mengikat air, 

kemudian disaring, sehingga didapatkan ekstrak bebas air. Ekstrak etil asetat yang 

telah bebas air kemudian diuapkan dengan rotary evaporator pada suhu 400C, 

yang bertujuan untuk menguapkan pelarutnya sampai didapatkan ekstrak pekat.  

Ekstrak yang didapatkan memiliki intensitas warna yang berbeda. Pada 

awal fermentasi didapatkan ekstrak pekat berwarna kuning muda. Semakin lama 

waktu fermentasi, intensitas warna kuning semakin meningkat hingga didapat 

ekstrak pekat berwarna merah kecoklatan. Ekstrak yang diperoleh kemudian 

disimpan dalam eksikator selama beberapa hari untuk menguapkan pelarut yang 

masih tersisa. 

 Hasil isolasi ekstrak etil asetat dari 100 gram tempe gembus hasil 

fermentasi hari ke-1, 2, 3 dan 4 dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

 

 

Tabel 5.  Hasil Isolasi Ekstrak Etil Asetat dari 100 gram 
Tempe Gembus Hasil Fermentasi Hari ke-1, 2, 3 dan 4. 
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Sampel 
Berat Hasil (g) % Hasil (b/b) Warna 

Hari ke-1 0,115 0,115% Kuning muda 

Hari ke-2 0,057 0,057% Kuning kecoklatan 

Hari ke-3 0,126 0,126% Merah kecoklatan 

Hari ke-4 0,036 0,036% Merah kecoklatan 

 

D. Hasil Analisis dengan Kromatografi Lapis Tipis 

 Analisis kualitatif pendahuluan dilakukan dengan Kromatografi Lapis 

Tipis (KLT). Kromatografi Lapis Tipis merupakan salah satu metode yang dapat 

digunakan untuk tujuan identifikasi senyawa isoflavon dengan cara 

membandingkan harga Rf dari komponen-komponen yang ada dengan harga Rf 

senyawa standar. 

 Analisis Kromatografi Lapis Tipis dilakukan dengan menggunakan plat 

silika gel GF 254. Untuk mendapatkan eluen yang sesuai, dilakukan analisis 

terhadap isoflavon standar menggunakan eluen kloroform : metanol = 3 : 1 (v/v), 

koroform : metanol = 5 : 1 (v/v) dan kloroform :  metanol = 7: 1 (v/v). Sebagai 

penampak noda digunakan sinar ultraviolet pada panjang gelombang 254 nm. 

Hasil KLT isoflavon standar dengan masing-masing eluen tersebut di atas 

memperlihatkan harga Rf seperti pada Tabel  6, 7 dan 8. Perhitungan harga Rf 

isoflavon standar ditampilkan pada Lampiran 1. 

 
Tabel 6. Harga Rf Isoflavon Standar dengan Eluen Kloroform : 

Metanol = 3 : 1    (v/v)  
Isoflavon Rf 

Daidzein 0,78 

Genistein 0,82 

 

 

 

 

Tabel 7. Harga Rf Isoflavon Standar dengan Eluen  Kloroform : 
Metanol = 5 : 1 (v/v) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

33 

 

Isoflavon Rf 

Daidzein 0,62 

Genistein 0,66 

 

Tabel 8. Harga Rf Isoflavon Standar dengan eluen  Kloroform : 
Metanol = 7 : 1 (v/v) 

Isoflavon Rf 

Daidzein 0,68 

Genistein 0,75 

 

 Hasil analisis isoflavon standar menunjukkan bahwa campuran kloroform : 

metanol = 7 : 1 (v/v) memberikan hasil pemisahan yang relatif lebih baik. Dengan 

demikian analisis KLT terhadap sampel dilakukan menggunakan eluen kloroform 

: metanol = 7 : 1 (v/v). Data hasil analisis KLT sampel dalam berbagai waktu 

fermentasi dengan  eluen  kloroform : metanol = 7 : 1 (v/v) ditampilkan pada 

Tabel 9.  Perhitungan harga Rf sampel dengan eluen kloroform : metanol = 7 : 1 

(v/v) ditampilkan pada Lampiran 2. 

 

Tabel 9. Harga Rf Sampel dalam Berbagai Waktu Fermentasi dengan Eluen 
Kloroform : Metanol = 7 : 1 (v/v) 

Rf Sampel 

Daidzein Genistein 

Hari ke-1 0,66 0,72 

Hari ke-2 0,68 0,77 

Hari ke-3 0,66 0,74 

Hari ke-4 0,66 0,75 

  

Hasil analisis sampel dengan menggunakan KLT menunjukkan adanya 

noda-noda yang mempunyai harga Rf yang relatif sama dengan harga  Rf  

isoflavon standar (Tabel 9). Kromatogram KLT dengan eluen kloroform : metanol 

= 7 : 1 (v/v) ditampilkan pada Lampiran 3. Adanya noda-noda yang mempunyai 

harga Rf relatif sama dengan harga Rf daidzein dan genistein standar merupakan 
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indikasi awal adanya senyawa daidzein dan genistein pada tempe gembus hasil 

fermentasi hari ke-1, 2, 3 dan 4. 

 

E. Hasil Analisis dengan HPLC 

 Analisis dengan HPLC dilakukan untuk mengidentifikasi lebih lanjut 

adanya senyawa isoflavon daidzein dan genistein dalam sampel tempe gembus 

hasil fermentasi hari ke-1, 2, 3 dan 4. Analisis dilakukan dengan membandingkan 

waktu retensi daidzein dan genistein standar dengan waktu retensi dari masing-

masing sampel. Adanya puncak-puncak yang memiliki waktu retensi relatif sama 

dengan waktu retensi daidzein dan genistein standar menunjukkan bahwa dalam 

sampel terdapat kandungan isoflavon daidzein dan genistein.  

Waktu retensi daidzein dan genistein standar ditentukan pada hari yang 

sama dengan penentuan waktu retensi dari masing-masing sampel. Hasil analisis 

isoflavon standar menunjukkan bahwa daidzein standar memiliki waktu retensi 

3,360 menit dan genistein standar memiliki waktu retensi 5,101 menit. Kondisi 

alat HPLC dapat dilihat pada metodologi penelitian. Hasil identifikasi isoflavon 

daidzein dan genistein dengan HPLC ditampilkan pada Tabel 10. 

 

Tabel 10. Hasil Identifikasi Isoflavon dengan HPLC 

Waktu Retensi (menit) Sampel 

Daidzein Genistein 

Hari ke-1 3,248 4,851 

Hari ke-2 3,303 4,960 

Hari ke-3 3,324 5,002 

Hari ke-4 3,370 5,068 

 

 Tabel 10 menunjukkan bahwa pada sampel tempe gembus hasil fermentasi 
hari ke-1, 2, 3 dan 4 terdapat puncak-puncak kromatogram yang mempunyai 
waktu retensi relatif sama dengan daidzein dan genistein standar. Kromatogram 
HPLC daidzein dan genistein standar dapat dilihat pada Gambar 7 dan 8. 
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Gambar 7. Kromatogram HPLC Daidzein Standar 100 ppm 

 

 Data kromatogram HPLC daidzein standar 100 ppm ditampilkan pada 

Tabel 11. 

 

Tabel 11. Data Kromatogram HPLC Daidzein Standar 100 ppm 

Puncak Waktu Retensi 

(menit) 

Luas 

(area) 

Persen Luas 

(%) 

1 1,157 8213 0,4773 

2 1,501 18099 1,0518 

3 2,615 62284 3,6196 

4 3,360 1574146 91,4803 

5 5,110 26382 1,5332 

6 5,854 31624 1,8378 

 

  

 

Daidzein (4) 
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Gambar 8. Kromatogram HPLC Genistein Standar 100 ppm 

 

 Data kromatogram HPLC genistein standar 100 ppm ditampilkan pada 

Tabel 12. 

 

Tabel 12. Data Kromatogram HPLC Genistein Standar 100 ppm 

Puncak Waktu Retensi 

(menit) 

Luas 

(area) 

Persen Luas 

(%) 

1 1,145 10883 0,4413 

2 1,499 15664 0,6352 

3 1,837 2773 0,1124 

4 2,225 3327 0,1349 

5 3,386 17363 0,7041 

6 5,101 2401752 97,3938 

7 8,074 10622 0,4308 

8 9,614 3638 0,1475 

 

Kromatogram HPLC sampel tempe gembus hasil fermentasi hari 

ke-1 ditampilkan pada Gambar 9. 

Genistein (6) 
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Gambar 9. Kromatogram HPLC Sampel Tempe Gembus Hasil Fermentasi  
 Hari ke-1 

 

Data kromatogram HPLC sampel tempe gembus hasil fermentasi 

hari ke-1 ditampilkan pada Tabel 13. 

 

Tabel 13. Data Kromatogram HPLC Sampel Tempe Gembus Hasil Fermentasi  
                   Hari ke-1 

Puncak Waktu Retensi 

(menit) 

Luas 

(area) 

Persen Luas 

(%) 

1 1,170 1088237 7,8628 

2 1,259 1317931 9,5224 

3 1,610 617111 4,4588 

4 3,248 699431 5,0536 

5 4,851 836758 6,0458 

6 6,100 9201712 66,4849 

7 8,444 79130 0,5717 

 Kromatogram HPLC sampel tempe gembus hasil fermentasi hari ke-2 

ditampilkan pada Gambar 10. 

 

Daidzein (4) 

Genistein (5) 
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Gambar 10. Kromatogram HPLC Sampel Tempe Gembus hasil Fermentasi  
 Hari ke-2 
 

 Data kromatogram HPLC sampel tempe gembus hasil fermentasi hari ke-2 

ditampilkan pada Tabel 14. 

 

Tabel 14.  Data Kromatogram HPLC Sampel Tempe Gembus Hasil Fermentasi 
Hari ke-2 
Puncak Waktu Retensi 

(menit) 

Luas 

(area) 

Persen Luas 

(%) 

1 1,168 2546904 52,9261 

2 1,632 672609 13,9772 

3 2,595 143019 2,9720 

4 3,303 786224 16,3382 

5 4,960 505452 10,5036 

6 6,237 157982 3,2830 

Kromatogram HPLC sampel tempe gembus hasil fermentasi hari 

ke-3 ditampilkan pada Gambar 11. 

 

 

Daidzein (4) 

Genistein (5) 
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Gambar 11. Kromatogram HPLC  Sampel Tempe Gembus Hasil Fermentasi  
 Hari ke-3 

 

Data kromatogram HPLC sampel tempe gembus hasil fermentasi 

hari ke-3 ditampilkan pada Tabel 15.  

 

Tabel 15.  Data Kromatogram HPLC Sampel Tempe Gembus Hasil Fermentasi 
Hari ke-3 

Puncak Waktu Retensi 

(menit) 

Luas 

(area) 

Persen Luas 

(%) 

1 1,182 2215552 17,7805 

2 1,271 2472444 19,8422 

3 1,630 2227598 17,8772 

4 2,565 391639 3,1430 

5 3,324 3106698 24,9323 

6 5,002 1672185 13,4198 

7 6,277 286577 2,2999 

8 8,580 87862 0,7051 

Kromatogram HPLC sampel tempe gembus hasil fermentasi hari 

ke-4 ditampilkan pada Gambar 12. 

 

 

 

Daidzein (5) 

Genistein (6) 

Daidzein (8) 
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Gambar 12. Kromatogram HPLC Sampel Tempe Gembus  hasil Fermentasi  
 Hari ke-4 

 

Data kromatogram HPLC sampel tempe gembus hasil fermentasi 

hari ke-4 ditampilkan pada Tabel 16. 

 

Tabel 16.  Data Kromatogram HPLC Sampel Tempe Gembus Hasil Fermentasi 
Hari ke-4 
Puncak Waktu Retensi 

(menit) 

Luas 

(area) 

Persen Luas 

(%) 

1 0,689 1255 0,0173 

2 1,187 1259148 17,3400 

3 1,270 1899387 26,1569 

4 1,653 609212 8,3896 

5 1,857 172343 2,3734 

6 2,003 459196 6,3237 

7 2,632 178286 2,4552 

8 3,370 1762857 24,2767 

9 5,068 798354 10,9943 

10 6,293 121477 1,6729 

 Hasil analisis dengan HPLC menunjukkan bahwa pada kromatogram 
sampel tempe gembus hasil fermentasi hari ke-1, 2, 3 dan 4 terdapat puncak-
puncak yang muncul pada waktu retensi yang relatif sama dengan waktu retensi 
daidzein dan genistein standar (Gambar 9, 10, 11 dan 12). Hal tersebut 
menunjukkan bahwa pada tempe gembus hasil fermentasi hari ke-1, 2, 3 dan 4 
terdapat kandungan isoflavon daidzein dan genistein.  

Spiking kromatografi dilakukan untuk meyakinkan bahwa puncak-

puncak tersebut benar-benar puncak daidzein dan genistein, yaitu dengan 

Genistein (9) 
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menginjeksikan kembali sampel yang telah ditambah dengan standar daidzein dan 

genistein ke dalamHPLC. Bertambahnya tinggi puncak-puncak yang diduga 

sebagai puncak daidzein dan genistein setelah penambahan standar yang sama, 

menunjukkan bahwa puncak-puncak tersebut benar-benar puncak daidzein dan 

genistein. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam sampel tersebut benar-

benar terdapat kandungan daidzein dan genistein (Lampiran 4). 

Kedelai dan produk-produk olahannya mempunyai kandungan isoflavon. 

Isoflavon tersebut berada dalam bentuk glukosida isoflavon dan aglukan 

isoflavon. Daidzein dan genistein adalah aglukan isoflavon yang terbentuk dari 

glukosida-glukosidanya, yaitu daidzin dan genistin. Glukosida daidzin dan 

genistin tersebut dapat dihidrolisis menjadi daidzein dan genistein oleh aktifitas 

enzim b-glukosidase 

 Enzim b-glukosidase terdapat pada biji kedelai dan jamur Rhizopus  

oligosporus.  Enzim  b-glukosidase yang berasal dari biji kedelai teraktivasi saat 

biji kedelai direndam, yaitu pada proses pembuatan ampas tahu, sedangkan enzim 

b-glukosidase yang dihasilkan oleh Rhizopus oligosprorus ikut berperan saat 

proses fermentasi. Aktivitas enzim-enzim dari biji kedelai dan Rhizopus 

oligosporus ini secara bersama-sama diperkirakan dapat meningkatkan reaksi 

hidrolisis glukosida isoflavon menjadi aglukan isoflavon.  

Reaksi hidrolisis glukosida isoflavon daidzein dan genistein 

menjadi aglukan isoflavon daidzin dan genistin ditampilkan pada Gambar 13. 
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Gambar 13. Reaksi Hidrolisis Glukosida Isoflavon Daidzin dan Genistin menjadi 

Aglukan Isoflavon Daidzein dan Genistein 

 

Analisis kuantitatif daidzein dan genistein dilakukan dengan cara 

menghitung luas kromatogram. Konsentrasi daidzein dan genistein dalam sampel 

dapat diketahui dengan cara membandingkan luas kromatogram sampel dengan 

luas kromatogram standar yang konsentrasinya telah diketahui. Kadar daidzein 

dan genistein pada tempe gembus hasil fermentasi hari ke-1, 2, 3 dan 4 dapat 

dilihat pada Tabel 17. Perhitungan kadar daidzein dan genistein pada tempe 

gembus hasil fermentasi hari ke-1, 2, 3 dan 4 dapat dilihat pada Lampiran 5 dan 6. 

 

Tabel 17.  Kadar Daidzein dan Genistein dalam Tempe Gembus 
Hasil  Fermentasi     Hari ke-1, 2, 3 dan 4 

Kadar isoflavon (mg/g) Waktu Fermentasi 

(Hari) Daidzein Genistein 

1 2,222 1,742 

2 2,497 1,052 

3 9,868 3,480 

4 5,600 1,662 

                                 

b-glukosidase 

+ H2O 

Daidzin Daidzein Glukosa 

Genistin 

b-glukosidase 

+ H2O 

Genistein Glukosa 
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Tabel 17 menunjukkan bahwa kadar daidzein dalam sampel lebih tinggi 
daripada konsentrasi genistein. Hal tersebut menunjukkan bahwa daidzein lebih 
dominan daripada genistein. Hasil ini sesuai dengan laporan Pawiroharsono 
(1996) yang menyebutkan bahwa pada proses fermentasi tempe, jumlah aglukan 
isoflavon yang dibebaskan lebih besar dibandingkan dengan proses perendaman 
biji kedelai, dan daidzein merupakan aglukan isoflavon yang paling dominan. 
Hasil yang sama juga diperoleh dari penelitian Purwoko, Pawiroharsono dan 
Gandjar (2001). Kadar daidzein dan genistein tertinggi terdapat pada hasil 
fermentasi hari ke-3 kemudian menurun pada hasil fermentasi hari ke-4. Hal ini 
diduga karena adanya biokonversi daidzein dan genistein menjadi faktor-2 (6,7,4’-
trihidroksi isoflavon). 

Faktor-2 adalah hasil biokonversi aglukan isoflavon selama proses 
fermentasi. Enzim yang berperan dalam proses biokonversi ini adalah enzim b-
glukosidase, terutama yang berasal dari Rhizopus oligosporus. Karena kesulitan 
dalam mendapatkan senyawa standar faktor-2, maka data kualitatif dan kuantitatif 
mengenai faktor-2 tidak dapat ditampilkan dalam penelitian ini. Menurut 
Rudiretna (1991) mekanisme terjadinya biokonversi daidzein dan genistein 
menjadi faktor-2 diduga diawali dari konversi genistein menjadi daidzein, yang 
selanjutnya diikuti dengan konversi daidzein menjadi faktor-2 (Gambar 14). 

  

O

HO O

OH

OOH

HO O

OH

Daidzein

Genistein

O

HO O

OHFaktor-2

HO

 
 

Gambar 14. Reaksi Biokonversi Daidzein dan Genistein menjadi Faktor-2  

 Kurva kadar daidzein dan genistein dalam sampel tempe gembus pada 
berbagai waktu fermentasi ditampilkan pada gambar 15.  

 

Dehidroksilasi 
enzimatis 

Hidroksilasi 
enzimatis 
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Gambar 15. Kurva Kadar Daidzein dan Genistein dalam Sampel 

Tempe Gembus pada Berbagai Waktu Fermentasi 

 

Gambar 15 menunjukkan bahwa setelah difermentasi selama 1, 2, 3 dan 4 

hari, kadar genistein mengalami perubahan tetapi tidak menunjukkan pola 

tertentu. Kadar genistein turun pada fermentasi hari ke-2, kemudian naik pada 

fermentasi hari ke-3 dan turun kembali pada fermentasi hari ke-4. Hal ini 

dimungkinkan karena pada hari ke-2 sudah ada sebagian genistein yang berubah 

menjadi daidzein. Kadar genistein pada tempe gembus hasil fermentasi hari ke-3 

kembali naik karena pada proses fermentasi sebelumnya hidrolisis genistin 

menjadi genistein tidak sekaligus terjadi dan belum sempurna, sehingga pada saat 

sebagian genistein berubah menjadi daidzein, reaksi hidrolisis genistein menjadi 

genistein masih berjalan. Kadar daidzein dan genistein pada hari ke-4 mengalami 

penurunan karena adanya biokonversi daidzein dan genistein manjadi faktor-2. 

Hasil penelitian menujukkan bahwa tempe gembus yang mempunyai 

penampilan fisik paling baik adalah hasil fermentasi hari ke-2, tetapi kadar 

daidzein dan genistein tertinggi terdapat pada tempe gembus hasil fermentasi hari 

ke-3. Dengan demikian tempe gembus yang paling layak untuk dikonsumsi adalah 

hasil fermentasi hari ke-2, karena selain mempunyai kandungan daidzein dan 

genistein, tempe gembus hasil fermentasi hari ke-2 mempunyai penampilan 

(warna, bentuk, aroma) yang paling baik. Sedangkan untuk keperluan isolasi 
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daidzein dan genistein murni, sebaiknya dilakukan pada tempe gembus hasil 

fermentasi hari ke-3, karena tempe gembus hasil fermentasi hari ke-3 mempunyai 

kandungan daidzein dan genistein tertinggi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Tempe gembus mempunyai kandungan isoflavon daidzein dan genistein. 

2. Kadar daidzein dalam tempe gembus lebih tinggi daripada kadar genistein. 

Kadar daidzein dan genistein tertinggi terdapat pada tempe gembus hasil 

fermentasi hari ke-3. Kadar daidzein dalam tempe gembus hasil fermentasi 

hari ke-1, 2, 3 dan 4 berturut-turut adalah sebesar 2,222 mg/g, 2,497 mg/g, 

9,868 mg/g dan 5,600 mg/g. Kadar genistein dalam tempe gembus hasil 

fermentasi hari ke-1, 2, 3 dan 4 berturut-turut sebesar 1,742 mg/g, 1,052 mg/g, 

3,480 mg/g  dan 1,662 mg/g. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian di atas untuk mendapatkan hasil yang lebih 

baik, penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai kandungan senyawa isoflavon 

faktor-2 dalam tempe gembus untuk mengetahui biokonversi aglukan 

isoflavon menjadi faktor-2. 

2. Daidzein dan genistein memiliki aktifitas biologis sebagai antioksidan dan 

antihemolitik. Sehubungan dengan adanya daidzein dan genistein dalam tempe 

gembus maka perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai aktifitas 

antioksidan dan aktifitas antihemolitik dari ekstrak tempe gembus. 

3. Perlu adanya pembuatan kurva standar untuk analisis kuantitatif kandungan 

isoflavon daidzein dan genistein pada tempe gembus.   
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Lampiran 1. Perhitungan Harga Rf  Standar dari Kromatografi Lapis Tipis  

  

Harga Rf dihitung dengan rumus : 

 
Rp
Rs

Rf =  

 Dimana : 

Rf   = Retardation factor 

Rs    = jarak yang digerakkan oleh senyawa dari titik awal 

Rp   = jarak yang digerakkan oleh pelarut dari titik awal 

 

a. Harga Rf Standar dengan Eluen = Kloroform : Metanol = 3 : 1 (v/v) 

Tabel 1. Harga Rf  Standar dengan Eluen = Kloroform : Metanol = 3 : 1 (v/v) 

Standar Rs (cm) Rp(cm) Rf 

Daidzein 5,1 6,5 0,78 

Genistein 5,3 6,5 0,82 

 

b. Harga Rf Standar dengan Eluen = Kloroform : Metanol = 5 : 1 (v/v) 

Tabel 2. Harga Rf  Standar dengan Eluen = Kloroform : Metanol = 5 : 1 (v/v) 

Standar Rs (cm) Rp (cm) Rf 

Daidzein 4,0 6,5 0,62 

Genistein 4,3 6,5 0,66 

 

c. Harga Rf Standar dengan Eluen = Kloroform : Metanol = 7 : 1 (v/v) 

Tabel 3. Harga Rf  Standar dengan Eluen = Kloroform : Metanol = 7 : 1 (v/v) 

Standar Rs (cm) Rp (cm) Rf 

Daidzein 4,4 6,5 0,68 

Genistein 4,9 6,5 0,75 

 

 

 

 

Lampiran 2. Perhitungan Harga Rf Sampel dari Kromatografi Lapis Tipis 
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Harga Rf dihitung dengan rumus : 

 
Rp
Rs

Rf =  

 Dimana : 

Rf   = Retardation factor 

Rs    = jarak yang digerakkan oleh senyawa dari titik awal 

Rp   = jarak yang digerakkan oleh pelarut dari titik awal 

  

Tabel 4. Harga Rf Sampel dengan Eluen = Kloroform : Metanol = 7 : 1 (v/v) 

Sampel Isoflavon  Rs (cm)  Rp (cm) Rf 

Daidzein 4,3 6,5 0,66 Hari ke-1 

Genistein 4,7 6,5 0,72 

Daidzein 4,4 6,5 0,68 Hari ke-2 

Genistein 5,0 6,5 0,77 

Daidzein 4,3 6,5 0,66 Hari ke-3 

Genistein 4,8 6,5 0,74 

Daidzein 4,3 6,5 0,66 Hari ke-4 

Genistein 4,9 6,5 0,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3.   Data Kromatogram  Lapis  Tipis  dengan  Eluen  Kloroform : 
Metanol = 7 : 1 (v/v) 
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a. Kromatogram Lapis Tipis Daidzein dan Genistein Standar 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kromatogram Lapis Tipis Daidzein dan Genistein Standar 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

b.   Kromatogram Lapis Tipis Sampel Tempe Gembus 

 

 

Rf  = 0,68 
(Daidzein) 

Rf = 0,75 
(Genistein) 
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Keterangan : D = Daidzein , G = Genistein  

Gambar 2. Kromatogram Lapis Tipis Sampel Tempe Gembus pada Berbagai 
Waktu Fermentasi 

Lampiran 4. Data Kromatogram KCKT 

 

 

 

Hari Ke-1 Hari Ke-2 

Hari Ke-3 Hari Ke-4 

Rf =0,77 (G) 

Rf =0,68 (D) 

Rf =0,18 

Rf =0,12 

Rf =0,72 (G) 

Rf =0,66 (D) 

Rf =0,20 

Rf =0,74 (G) 

Rf =0,66 (D) 

Rf =0,49 

Rf =0,17 

Rf =0,11 

Rf =0,75 (G) 

Rf =0,66 (D) 

Rf =0,51 

Rf =0,09 
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Gambar 4. Kromatogram Daidzein Standar 100 ppm 

 

Tabel 5. Data Kromatogram Daidzein Standar 100 ppm 

Puncak Waktu Retensi 

(menit) 

Luas 

(area) 

Persen Luas 

(%) 

1 1,157 8213 0,4773 

2 1,501 18099 1,0518 

3 2,615 62284 3,6196 

4 3,360 1574146 91,4803 

5 5,110 26382 1,5332 

6 5,854 31624 1,8378 

 

 

            

 

 

 

Daidzein 

Genistein 
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Gambar 5. Kromatogram Genistein Standar 100 ppm 

 

Tabel 6. Data Kromatogram Genistein Standar 100 ppm 

Puncak Waktu Retensi 

(menit) 

Luas 

(area) 

Persen Luas 

(%) 

1 1,145 10883 0,4413 

2 1,499 15664 0,6352 

3 1,837 2773 0,1124 

4 2,225 3327 0,1349 

5 3,386 17363 0,7041 

6 5,101 2401752 97,3938 

7 8,074 10622 0,4308 

8 9,614 3638 0,1475 
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Gambar 6. Spiking Kromatogram Sampel Tempe Gembus  

Hasil Fermentasi Hari ke-1 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Spiking Kromatogram Sampel Tempe Gembus  

Hasil Fermentasi Hari ke-4 

Lampiran 5. Perhitungan Kadar Daidzein dalam Sampel 

 

Konsentrasi daidzein dalam sampel dihitung dengan rumus : 

Daidzein 

Genistein 

Daidzein 

Genistein 
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                xCstd
Lstd
Lspl

Cspl =  

Standar Daizein 

Luas area  = 1574146 area 

Konsentrasi    = 100 ppm 

Volume injeksi  = 20 mL     

 

Sampel Tempe Gembus Hasil Fermentasi Hari ke-1 

Luas Area  = 699431 area 

Konsentrasi  =  ppmx100
1574146
699431

  

  = 44,432 ppm 

  = 44,432 mg/L 

Volume injeksi  = 20 mL = 2 x 10-5 L 

Berat Daidzein  = 44,432 mg/L x (2 x 10-5) L 

  = 8,886 x 10-4 mg 

Berat sampel tempe gembus    = 100 g 

Kadar daidzein dalam sampel  = 8,886 x 10-4 mg/100 g 

  = 8,886 x 10-3 mg/g 

Jadi dalam satu gram tempe gembus terdapat kandungan daidzein sebesar 
8,886 x 10-3 mg 

 

 

 

 

 

 

 

Sampel Tempe Gembus Hasil Fermentasi Hari ke-2 

Luas Area = 786224 area 

Konsentrasi = ppmx100
1574146
786224

 

 = 49,946 ppm 
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 = 49,946 mg/L 

Volume injeksi  = 20 mL = 2 x 10-5 L 

Berat Daidzein  = 49,946 mg/L x (2 x 10-5) L 

  = 9,989 x 10-4 mg 

Berat sampel tempe gembus    = 100 g 

Kadar daidzein dalam sampel  = 9,989 x 10-4 mg/100 g 

  = 9,989 x 10-3 mg/g 

Jadi dalam satu gram tempe gembus terdapat kandungan daidzein sebesar 
9,989 x 10-3 mg  

 

 

Sampel Tempe Gembus Hasil Fermentasi Hari ke-3 

Luas Area = 3106698 area 

Konsentrasi = ppmx100
1574146
3106698

 

 = 197,358 ppm 

 = 197,358 mg/L 

Volume injeksi  = 20 mL = 2 x 10-5 L 

Berat Daidzein  =  197,358 mg/L x (2 x 10-5) L 

  = 3,947 x 10-3 mg 

Berat sampel tempe gembus    = 100 g 

Kadar daidzein dalam sampel  = 3,947 x 10-3 mg/100 g 

  = 3,947 x 10-2 mg/g 

Jadi dalam satu gram tempe gembus terdapat kandungan daidzein sebesar 
3,947 x 10-2 mg  

 

Sampel Tempe Gembus Hasil Fermentasi Hari ke-4 

Luas Area = 1762857 area 

Konsentrasi = ppmx100
1574146
1762857

 

 = 111,988 ppm 

 = 111,988 mg/L 

Volume injeksi  = 20 mL = 2 x 10-5 L 
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Berat Daidzein  =  111,988 mg/L x (2 x 10-5) L 

  = 2,240 x 10-3 mg 

Berat sampel tempe gembus    = 100 g 

Kadar daidzein dalam sampel  = 2,240 x 10-3 mg/100 g 

  = 2,240 x 10-2 mg/g 

Jadi dalam satu gram tempe gembus terdapat kandungan daidzein sebesar 
2,240 x 10-2 mg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 6. Perhitungan Kadar Genistein dalam Sampel 

 

Konsentrasi Genistein dalam sampel dihitung dengan rumus : 

                xCstd
Lstd
Lspl

Cspl =  

Standar Genistein 

Luas area  = 2401752 area 

Konsentrasi    = 100 ppm 
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Volume injeksi = 20 mL 

 

Sampel Tempe Gembus Hasil Fermentasi Hari ke-1 

Luas Area = 836758 area 

Konsentrasi = ppmx100
2401752
836758

  

 = 34,839 ppm 

 = 34,839 mg/L 

Volume injeksi  = 20 mL = 2 x 10-5 L 

Berat Genistein  = 34, 839 mg/L x (2 x 10-5) L 

  = 6,968 x 10-4 mg 

Berat sampel tempe gembus    = 100 g 

Kadar genistein  dalam sampel  =  6,968 x 10-4 mg/100 g 

   =  6,968 x 10-3 mg/g 

Jadi dalam satu gram tempe gembus terdapat kandungan genistein sebesar 
6,968 x 10-3 mg  

 

 

 

 

 

 

 

Sampel Tempe Gembus Hasil Fermentasi Hari ke-2 

Luas Area = 505452 area 

Konsentrasi = ppmx100
2401752
505452

 

 = 21,045 ppm 

 = 21,045 mg/L 

Volume injeksi  = 20 mL = 2 x 10-5 L 

Berat Genistein  = 21,045 mg/L x (2 x 10-5) L 

  = 4,209 x 10-4 mg 

Berat sampel tempe gembus    = 100 g 
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Kadar genistein  dalam sampel  =  4,209 x 10-4 mg/100 g 

   =  4,209 x 10-3 mg/g 

Jadi dalam satu gram tempe gembus terdapat kandungan genistein sebesar 
4,209 x 10-3 mg  

 

 

Sampel Tempe Gembus Hasil Fermentasi Hari ke-3 

Luas Area = 1672185 area 

Konsentrasi = ppmx100
2401752
1672185

 

 = 69,624 ppm 

 = 69,624 mg/L 

Volume injeksi  = 20 mL = 2 x 10-5 L 

Berat Genistein  = 69,624 mg/L x (2 x 10-5) L 

  = 1,392 x 10-3 mg 

Berat sampel tempe gembus    = 100 g 

Kadar genistein  dalam sampel  = 1,392 x 10-3 mg/100 g 

   =  1,392 x 10-2 mg/g 

Jadi dalam satu gram tempe gembus terdapat kandungan genistein sebesar 
1,392 x 10-2 mg  

 

Sampel Tempe Gembus Hasil Fermentasi Hari ke-4 

Luas Area = 798354 area 

Konsentrasi = ppmx100
2401752
798354

 

 = 33,240 ppm 

 = 33,240 mg/L 

Volume injeksi  = 20 mL = 2 x 10-5 L 

Berat Genistein  = 33,240 mg/L x (2 x 10-5) L 

  = 6,648 x 10-4 mg 

Berat sampel tempe gembus    = 100 g 

Kadar genistein  dalam sampel  =  6,648 x 10-4 mg/100 g 

   =  6,648 x 10-3 mg/g 
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Jadi dalam satu gram tempe gembus terdapat kandungan genistein sebesar 
6,648 x 10-3 mg  

 

 

Lampiran 7. Data Kromatogram GC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Kromatogram GC Metanol Redestilasi 
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Gambar 9. Kromatogram GC Metanol  p.a 
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Gambar 10. Kromatogram GC Heksana Redestilasi 
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Gambar 11. Kromatogram GC Heksana p.a 
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