BAB I PENDAIIULUAN

1.1. Later BelakaJl&
Di· era yang kompetitif fakt.or wU:tu daa t.,.p ·-upeba elva dati.
beberapa faktor yang lllDS&t pentiq. Maauaia ae·bn .........,. waktu da
tenaga dalam menjal•nbn keaibubmlya. JW'aa itu bdua faktor t.MbQt
digunakan seefektif dan aeefiaien m'mskiD
Berkaitan dengan kenyataan tenebut, procluk..,..ocluk ,...... olabaa mua
depan dituntut untuk benifat praktis dari -.i diltriboli, .,_,hnpt"D daa ·.
penyiapannya untuk dikonsumsi, aehinga dapet ...,.,...• ..-ttu daa ._.8":
Disamping itu produk PllD88Jl jusa barua "le!DP8DJai taalitu

sizi .,.... bdc

(semakin meningkatnya jumlah peaderita peDYUit 4•.-.ratl/ aeperti hiplrteali
dan jantung koroner menyadarbn

produk pangan

Yans low fat

orans. untuk memilih menakODIUIII&i psoduk-

dan berbdar sent tinl8i);

~

lai(lilli.taa

tinggi serta murah dan mudah didapetltcatia:yuitu ketenediaan Uaui·
Flake merupakan produk penpn yaas dapat
karena bentuknya yang pipih dan

diJtatesorikan .cubp. ptaktia

rinsan. ,...;.._. mudah

dUimpua daa relatif

tahan lama karena kadat aimya YllDS relatif ··~ telein ia flab c\1kup
mudah penyiapannya untuk dikonsumsi.
Flake juga memilik:i keJeruhen yakni bacJnnau eizinya yaaa
lengkap (kontribusi zat gizi yang domivn banyaJ.ah
pati) serta rasa

·~

Jr:arana

tlmlulaya

yans kurans bya, breDa dibut U.,. .dari·l-""·.....,. yana

yang mengandung pati tingsi (aerealia dan umbi·umbim).

'2

Fenomena tersebut mend01'0118 dilakubaDya uuha UDbik IDIIIIlUtup, .
keJemeben dari flake yaitu. denpn cera ,..,.....,....D

.
. ....,.

jeoia koP\pll'lltiQ;

Salah satu komponen Y&Jll menjadi altematif uatuk difamkbbn•b dalam flab
adalah tempe kedelai, breDa kompcmea iai gwnjliJri kaaduapn

p

Yua .

cutup bait (protein, mineral, vitamin B·12,· daa _..t) ..,.. dapat """'"'ahtbn
citarasa flake, karen& tempe memHiki rua khu yaq di&e2'tlri o1eh muyarabt
Indonesia Babkan kini muyarakat Bropa dla
tempe kedelai ke dalam flake menjadi

~- SeJein. itu

..W.. atu

kedelai sebagai yang culcup poteDSial datU

peaemhehln

upeya· peaaafaaaaa tetnpe

aeai siz:i maupun ekonomi•. D8ID1JD ·

memiliki kelemaban breDa aifatnya Y&DI mucleb tuak .... citra_ ....... dinMtt
masyarakat yang mengangap bahwa tempe adalah •tbn•n bqi muyanbt
yang tingkat soaialnya rendah.
Selama fermentasi tempe kedelai, brbohidrat daa protein kedelai abn
dipecah menjadi bagian-bagia:n Y&Jlllebib mudab 1atut, mudab dicema da8 beu
langu dari kedelai juga bileng.
Waktu fermentaai tempe kedelai abn Dllllltpenprubi klda"t kadN>.bidrat
dan nitrogen terlarut dari tempe kedelai Y&DI dibuilbia. Hal ini

selaJVutaya

juga akan mempengarubi beberapa aifat fiaib, kimia/daa.leDIOria fJake ._ pe
kedelai, karenanya perlu dikaji pengaruh variui waktu r..eatui tempe kedelai
terhadap beberapa aifat fiaika, kimia, .dan eaHria flab ...._p kedelai yqa:·
optimal untuk menghaailkan tempe kedelai
kedelai yang relatif diaubi konaumen.

aebesai bew pembuat tlab tenq~e

1.2. Tuju- Peaelitiaa
Mengkaji pengaruh variaai wakta . fermeptuj teqape kedeJai ,terbadap
beberapa sifat fisika. kimia, dan

1eaaori1

flake ......,. kedelai sebinga

didapatkan waktu fermentasi optimal dati tempe kedelai yang. akan diauvtaiJI
sebagai bahan pembuat flake tempe kedelai_ Y8D8 disubi kOUliiUIL

