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AFIFAH FAZA 

Tempe merupakan makanan fermentasi tradisional Indonesia dari 

kacang kedelai yang difermentasi menggunakan jamur Rhizopus sp dan 

Fusarium sp. Pada penelitian ini digunakan jamur Rhizopus oligosporus 

untuk memfermentasi kacang kedelai menjadi produk tempe dan kemudian 

diuji aktivitas fibrinolitiknya menggunakan uji fibrin plate. Sedangkan 

pengukuran aktivitas fibrinolitiknya berdasarkan kemampuan sampel 

menghidrolisa fibrin menjadi asam amino-asam amino. Asam amino yang 

digunakan sebagai standar adalah tirosin sehingga satu unit aktivitas 

fibrinolitik didefinisikan sebagai banyaknya enzim (mL) yang mampu 

melepaskan 1µmol tirosin tiap menit pada kondisi pengukuran. Jumlah 

tirosin yang terlepas diukur menggunakan spektrofotometer UV (Yusriah 

dan Kuswytasari, 2013). 

Proses fermentasi tempe terdiri dari beberapa tahapan yang 

berpengaruh terhadap pertumbuhan miselium jamur Rhizopus oligosporus 

yang tentu saja akan mempengaruhi pembentukan metabolit yang 

dihasilkan, metabolit yang diharapkan adalah enzim fibrinolitik. Dilakukan 

optimasi pada beberapa proses fermentasi yakni lamanya waktu 

perendaman kacang kedelai, jumlah inokulum atau suspensi spora yang 
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ditambahkan, lamanya waktu inkubasi dan suhu yang digunakan pada 

inkubasi pembuatan tempe. Perendaman memiliki beberapa tujuan yakni 

untuk meningkatkan  kelembaban atau kadar air dari kacang, untuk 

mengurangi kekerasan kacang sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan 

R.oligosporus, memungkinkan aktivitas mikroba selama fermentasi, dan 

mengurangi faktor-faktor antinutrisi seperti protease inhibitor, tanin, asam 

fitat, dan flatus-producing oligosacharides. Masa perendaman kacang 

kedelai yang memberikan aktivitas fibrinolitik maksimum diperoleh pada 

masa perendaman kacang 12 jam, dengan aktivitas fibrinolitik sebesar 5,75 

± 0,78 U/mL. Jumlah inokulum menentukan pertumbuhan jamur selama 

proses inkubasi, karena berhubungan dengan penggunaan nutrisi yang 

tersedia pada kacang. Aktivitas fibrinolitik maksimum diperoleh pada 

penambahan inokulum sebanyak 1,0 mL tiap 50 g kacang dengan %T=25%, 

dengan aktivitas fibrinolitik sebesar 2,21 ± 0,20 U/mL. Waktu inkubasi juga 

merupakan variabel yang penting untuk pertumbuhan maksimal dari 

miselium dan dapat mencegah sporulasi pada tempe dengan bantuan jamur 

Rhizopus oligosporus. Aktivitas fibrinolitik maksimum, 2,05 ± 0,51 U/mL, 

diperoleh pada waktu inkubasi selama 36 jam. Suhu inkubasi memberikan 

hasil yang signifikan pada pertumbuhan R.oligosporus. Suhu yang terlalu 

tinggi dapat menyebabkan efek yang tidak diinginkan pada aktivitas 

metabolik dari mikroorganisme dan juga menghambat pertumbuhan jamur. 

Enzim dapat mengalami denaturasi pada suhu yang terlalu tinggi sehingga 

akan hilang pula sifat katalitiknya (Rauf et al., 2010). Suhu inkubasi dengan 

aktivitas fibrinolitik maksimum diperoleh pada 35°C dengan aktivitas 

sebesar 2,15 ± 0,77 U/mL.  
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